
114 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

PANDUAN UMUM 

PENELITIAN LAPANGAN 

 

KATEGORI DATA SUMBER DATA 
(INFORMAN) 

TEHNIK PENGUMPULAN DATA 
OBSERVASI WAWANCARA DOKUMENTASI 

Sejarah berdirinya 
sekolah 

Kepala sekolah  V  

Letak sekolah Siswa, guru dan 
masyarakat 

V V V 

Visi dan misi sekolah Kepala sekolah 
dan guru 

 V  

Struktur organisasi 
sekolah 

Kepala sekolah, 
dan guru 

 V V 

Sarana dan prasarana 
sekolah 

Kepala sekolah da 
guru 

V V V 

Kondisi guru dan 
siswa 

Kepala sekolah  V V 

Peran guru dan 
orangtua dalam 
menanamkan 
pendidikan agama 
Islam pada anak kelas 
rendah di MI I’anatut 
Tholibin Desa Cibolek 
Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten 
Pati  

Kepala sekolah, 
guru kelas 1, 2, 
dan 3, dan 
orangtua murid 

V V V 

 

 

 

 

 

Instrumen wawancara untuk guru MI I’anatut Tholibin 
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Identitas Responden: 

Nama   : Subhan, S.Pd. I 

Umur   : 30 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan kepada Kepala Sekolah merangkap wali kelas 3 

1. Bagaimana awal  atau sejarah sekolah ini berdiri? 

Jawaban: Menurut cerita dari ketua Yayasan Ar-Rahman, MI I’anatut Tholibin berdiri 

di atas tanah wakaf sebagian dari Kyai Isman dan sebagian lagi dari masyarakat desa 

Cibolek 

2. Apa visi misi, dan tujuan sekolah MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban:  

Visi : Terwujudnya generasi yang cerdas berakhlaqul karimah dan taat beribadah. 

Misi : Menyelenggarakan pendidikan yang seimbang berorientasi pada pengajaran 

ilmu agama dan umum. 

Tujuan : Menyiapkan peserta didik yang berguna bagi keluarga, lingkungan, 

masyarakat, agama, bangsa, dan Negara. 

3. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Kelengkapan sarana dan prasarana tidak ketinggalan ya,… tergolong cukup 

memadai, hal ini terus diupayakan oleh pihak sekolah yayasan agar pelayanan 

pendidikan terhadap peserta didik bisa optimal. Alhamdulillah dengan kelengkapan 

sarana dan prasarana itu MI I’anatut Tholibin mendapat predikat lulusan terbaik se-
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rayon selatan kecamatan Margoyoso dan akreditasi sekolah kami di tahun 2015 

mendapat nilai B. 

4. Berapa jumlah murid yang anda ajar? 

Jawaban: 25 anak 11 laki-laki dan 14 perempuan 

5. Materi apa yang diberikan khususnya mengenai peran guru dalam menanamkan 

pendidikan agama Islam pada anak kelas rendah? 

Jawaban: untuk anak kelas 3 materi yang diajarkan Akidah Akhlaq, Fiqih, Qur’an 

Hadist, BTA, dan SKI. 

6. Bagaimana metode yang diterapkan MI I’anatut Tholibin dalam mengajarkan 

materi pendidikan agama Islam? 

Jawaban: Dalam penanaman nilai agama Islam pada anak adalah metode naratif, 

metode keteladanan, metode pemberian ganjaran dan hukuman. 

7. Berapa kali dalam seminggu materi pendidikan agama Islam diberikan kepada 

siswa? 

Jawaban: Satu minggu lima kali untuk hari senin belajar SKI, rabu belajar Akidah 

Akhlaq, kamis belajar BTA, jumat belajar Qur’an Hadist, dan sabtu belajar  fiqih. 

8. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak? 

Jawaban: mengajarkan anak kejujuran, kerukunan, menanamkan sifat hormat, berbagi 

dengan sesama dan pendidikan ibadah. 

9. Apakah anda senantiasa memberikan contoh dan mempraktekkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? 
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Jawaban: ya tentu mas…, contoh setiap hari saya mencontohkan anak-anak untuk 

sholat dzuhur berjamaah di masjid. 

10. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk berkata jujur, melakukan sholat 5 

waktu, puasa, dan mengaji kepada anak? 

Jawaban: tentu mas, berkata jujur, sholat 5 waktu, puasa, dan mengaji adalah 

beberapa cara madrasah kami menanamkan nilai pendidikan agama Islam. 

11. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam? 

Jawaban: mengajak anak sholat dzuhur berjamaah, diadikan mengaji setiap harinya 

sebelum pulang sekolah serta ada extrakulikuler rebana untuk menghidupkan syiar 

Islam. 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Faktor pendorong penanaman nilai agama Islam adalah berlatar belakang 

pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan tujuan agar anak mendapatkan 

pendidikan agama yang cukup untuk membekali diri sebagai umat muslim dan 

menjadi generasi yang berakhlaqul karimah. Bukti lain yang menunjukkan dorongan 

terhadap penanaman nilai agama Islam adalah permintaan para orang tua agar anak-

anak diajarkan mengaji tiap harinya, hafalan surat-surat pendek dan hadist-hadist 

pendek perlu ditingkatkan lagi. 

13. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 
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Jawaban: faktor penghambat salah satunya ya itu mas anak yang tidak manut, mau 

dimarahi tidak boleh kalau nggak dikerasi ya semakin menjadi-jadi. 

14. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: salah satu cara saya mengahadapi anak-anak bandel adalah menerapkan 

metode hukuman dan ganjaran. Bukan hukuman secara fisik ya mas, contoh: ketika 

anak tidak mengerjakan PR maka hukumannya menulis PR tersebut 3 kali. 

15. Apa metode yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Metode  yang kami gunakan dalam penanaman nilai agama Islam pada 

anak adalah metode naratif, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran dan 

hukuman. Guna mempermudah anak dalam memahami pengajaran keimanan 

diantaranya, menghafal doa sholat, menghafal doa harian, hafalan hadist-hadist 

pendek, surat-surat pendek dan belajar mengaji. 

16. Apa media yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: kami tidak pernah membuat media pak 
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Instrumen wawancara untuk guru MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Munawaroh, S.Pd. I 

Umur   : 32 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan kepada guru kelas 2 

1. Bagaimana awal  atau sejarah sekolah ini berdiri? 

Jawaban: MI I’anatut Tholibin berdiri di atas tanah wakaf sebagian dari Kyai Isman 

dan sebagian lagi dari masyarakat desa Cibolek 

2. Apa visi dan misi sekolah MI I’anatutTholibin? 

Jawaban:  

Visi : Terwujudnya generasi yang cerdas berakhlaqul karimah dan taat beribadah. 

Misi : Menyelenggarakan pendidikan yang seimbang berorientasi pada pengajaran 

ilmu agama dan umum. 

Tujuan : Menyiapkan peserta didik yang berguna bagi keluarga, lingkungan, 

masyarakat, agama, bangsa, dan Negara. 

3. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: menurut saya bagus pak ada masjid, rebana, mobil antar jemput, dan 

drumband beda sama MI lainnya. 

4. Berapa jumlah murid yang anda ajar? 

Jawaban: 22 anak 11 laki-laki dan 11 perempuan 
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5. Materi apa yang diberikan khususnya mengenai peran guru dalam menanamkan 

pendidikan agama Islam pada anak kelas rendah? 

Jawaban: untuk anak kelas 2 materi yang diajarkan Akidah Akhlaq, SKI, Fiqih, 

Qur’an Hadist, dan BTA sama seperti anak kelas 3 tentunya dengan materi yang 

berbeda. 

6. Bagaimana metode yang diterapkan MI I’anatut Tholibin dalam mengajarkan 

materi pendidikan agama Islam? 

Jawaban: Metode  yang kami gunakan dalam penanaman nilai agama Islam pada 

anak adalah metode naratif, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran dan 

hukuman. Metode ini digunakan untuk mempermudah anak dalam memahami 

pengajaran keimanan diantaranya, menghafal 2 kalimat syahadat, hafalan hadist-

hadist pendek, surat-surat pendek, hafalan doa sholat, mengenalkan cerita Nabi dan 

doa harian. 

7. Berapa kali dalam seminggu materi pendidikan agama Islam diberikan kepada 

siswa? 

Jawaban: Satu minggu lima kali untuk hari senin belajar SKI, selasa belajar Akidah 

Akhlaq, rabu belajar Fiqih, jumat belajar Qur’an Hadist, dan sabtu belajar  BTA. 

8. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak? 

Jawaban: mengajarkan anak beribadah, kejujuran, kerukunan, menanamkan sifat 

hormat, dan berbagi dengan sesama. 
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9. Apakah anda senantiasa memberikan contoh dan mempraktekkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? 

Jawaban: tentu saja pak, guru kan artinya digugu lan ditiru jadi kami harus berhati-

hati dalam bersikap. 

10. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk berkata jujur, melakukan sholat 5 

waktu, puasa, dan mengaji kepada anak? 

Jawaban: kami selalu berusaha menanamkan hal-hal positif kepada anak didik kami 

11. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam? 

Jawaban: iya pak, kalau di sini selalu diajarakan sholat berjamaah dzuhur bersama. 

12. Apakah anda senantiasa mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan, pemaaf, 

menghormati dan menghargai orang yang lebih tua? 

Jawaban: Salah satu contoh saya selalu memenamkan kepada anak-anak untuk selalu 

menghormati orang yang lebih tua. Bila bertemu selalu berjabat tangan dan 

tersenyum. 

 

 

13. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Permintaan atau dukungan para orang tua agar anak-anak diajarkan mengaji 

tiap harinya, hafalan surat-surat pendek, hadist-hadist pendek dan membiasakan diri 

sholat berjamaah perlu ditingkatkan lagi. 
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14. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: kendala ya macam-macam pak, kadang anak-anak ada yang gaduh, dan 

ketinggalan bukunya di rumah 

15. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: kami dapat mandat langsung pak dari kepala sekolah tidak boleh memakai 

kekerasan untuk menghadapi kendala anak bandel. Salah satu cara saya mengahadapi 

anak-anak bandel adalah menerapkan metode hukuman dan ganjaran. 

16. Apa metode yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Metode  yang kami gunakan dalam penanaman nilai agama Islam pada 

anak adalah metode naratif, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran dan 

hukuman. Metode ini digunakan untuk mempermudah anak dalam memahami 

pengajaran keimanan diantaranya, menghafal 2 kalimat syahadat, hafalan hadist-

hadist pendek, surat-surat pendek, hafalan doa sholat, mengenalkan cerita Nabi dan 

doa harian. 

17. Apa media yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: nggak pernah buat media nggak sempet ribet pula 
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Instrumen wawancara untuk guru MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Nurul khoiri, S.Pd. I 

Umur   : 35 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan kepada guru kelas 1 

1. Bagaimana awal  atau sejarah sekolah ini berdiri? 

Jawaban: MI I’anatut Tholibin berdiri di atas tanah wakaf sebagian dari Kyai Isman 

dan sebagian lagi dari masyarakat desa Cibolek Katanya begitu wong saya juga tidak 

penduduk sini asli pak. 

2. Apa visi dan misi sekolah MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban:  

Visi : Terwujudnya generasi yang cerdas berakhlaqul karimah dan taat beribadah. 

Misi : Menyelenggarakan pendidikan yang seimbang berorientasi pada pengajaran 

ilmu agama dan umum. 

Tujuan : Menyiapkan peserta didik yang berguna bagi keluarga, lingkungan, 

masyarakat, agama, bangsa, dan Negara. 

3. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: bagus pak dibanding MI lain MI kami tidak kalah. Sampeyan bisa lihat 

sendiri. 

4. Berapa jumlah murid yang anda ajar? 
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Jawaban: 23 anak 9 laki-laki dan 14 perempuan. 

5. Materi apa yang diberikan khususnya mengenai peran guru dalam menanamkan 

pendidikan agama Islam pada anak kelas rendah? 

Jawaban: materi yang diajarkan Akidah Akhlaq, Fiqih, Qur’an Hadist, dan BTA.  

6. Bagaimana metode yang diterapkan MI I’anatut Tholibin dalam mengajarkan 

materi pendidikan agama Islam? 

Jawaban: Kami menanamkan sedini mungkin nilai-nilai agama Islam pada anak kelas 

1 dengan salah satunya menggunakan metode naratif. Seperti contoh, kami mengajari 

mereka bahwa ada dzat yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia, 

hewan, tumbuhan,surga, neraka, dan bumi. Dzat itu adalah Allah SWT yang wajib 

kita sembah sehari lima kali. Bila kita tidak sholat maka kita akan berdosa sebaliknya 

jika kita menjalankan sholat maka akan dapat pahala dari Allah dan kelak anak-anak 

akan masukkan surga bukan neraka 

7. Berapa kali dalam seminggu materi pendidikan agama Islam diberikan kepada 

siswa? 

Jawaban: empat kali dalam satu minggu yaitu Akidah Akhlaq hari selasa, Fiqih hari 

rabu, Qur’an Hadist hari kamis, dan BTA hari jum’at. 

8. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak? 

Jawaban: memberi contoh langsung perilaku yang baik tentunya. 

9. Apakah anda senantiasa memberikan contoh dan mempraktekkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? 
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Jawaban: iya to pak, kalau tidak begitu ya nggak usah jadi guru. 

10. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk berkata jujur, melakukan sholat 5 

waktu, puasa, dan mengaji kepada anak? 

Jawaban: tentu pak, apalagi anak masih masuk dalam kategori anak usia dini di mana 

usia tersebut paling tepat untuk memberikan stimulasi yang tepat untuk anak. 

11. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam? 

Jawaban: contoh ketika pelajaran SKI anak saya berikan cerita tentang suri tauladan 

Rasulullah. 

12. Apakah anda senantiasa mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan, pemaaf, 

menghormati dan menghargai orang yang lebih tua? 

Jawaban: ya pak, salah satu contoh ketika anak sedang bertengkar segeralah anak 

saya lerai dan saya suruh untuk meminta maaf. 

13. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban; tentunya dukungan dari orang tua masyarakat desa Cibolek 

14. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 

Jawaban: kendalanya banyak pak, murid sekarang beda sama murid jaman dahulu. 

Sekarang anak-anak susah dikendalikan. 

15. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di MI I’anatut Tholibin? 
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Jawaban: menerapkan metode ganjaran dan hukuman 

16. Apa metode yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Kami menanamkan sedini mungkin nilai-nilai agama Islam pada anak kelas 

1. Seperti contoh, kami mengajari mereka bahwa ada dzat yang menciptakan alam 

semesta ini termasuk manusia, hewan, tumbuhan,surga, neraka, dan bumi. Dzat itu 

adalah Allah SWT yang wajib kita sembah sehari lima kali. Bila kita tidak sholat 

maka kita akan berdosa sebaliknya jika kita menjalankan sholat maka akan dapat 

pahala dari Allah dan kelak anak-anak akan masukkan surga bukan neraka 

17. Apa media yang digunakan dalam menanamkan pendidikan agama Islam di MI 

I’anatut Tholibin? 

Jawaban: Kami nggak pernah buat pembukuan pak, paling kalau mau akreditasi baru 

kita lembur. Gaji guru MI kecil masih direpotkan dengan media, RPP, silabus, dan 

lain-lain. Bisa-bisa anak dan suamiku nggak keurus pak 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Mohammad Hisyam 

Umur   : 45 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : S-1  

Pertanyaan kepada wali murid kelas 1 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: Kami selalu menjadi contoh dan anak mengikuti apa yang kami kerjakan. 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: sebagai orangtua kami selalu berusaha menjadi teladan bagi anak kami 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: kami selalu menyuruh anak kami untuk sopan kepada orang lain 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: selalu kami mengingatkan anak kami dengan pertanyaan sudah sholat atau 

belum? Dan kami membiasakan anak kami untuk mengaji setiap habis sholat maghrib 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 
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Jawaban: selalu kami ajarkan untuk mengucapkan salam sebelum masuk rumah siapa 

saja 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: kami selalu mengajarkan anak kami untuk sopan kepada orang tua 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: belum pak, karena anak kami masih tidur bersama kami 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: tidak pernah terlambat karena pulangnya ibunya yang jemput 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: ya, dari kecil sudah kami ajarkan norma-norma agama, sekolah, dan di 

keluarga 

 

 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: saya ancam akan dilaporkan kepada bapak guru kalau dia tidak mau 

menurut 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: adanya teladan yang dicontoh dalam keluarga dalam hal ini kami sebagai 

orang tua. 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: sulit untuk membiasakan secara rutin ketika anak sedang capek, atau lagi 

nggak mood kami tidak tega memaksanya. 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: mungkin harus sedikit tega kepada anak toh itu untuk kebaikan dia sendiri 

nantinya. 

 

 

 

 

 

 

  



131 
 

 

Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Siti Lestari 

Umur   : 27 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 1 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: kami selalu menyuruh anak kami untuk sholat ketika saya akan sholat 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: tentu, sebagai orangtua saya harus bisa dicontoh oleh anak saya 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: saya sekolahkan anak kami di MI sorenya saya sekolahkan anak kami di 

TPQ 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: sholatnya masih bolong-bolong hanya mau sholat maghrib, kalau mengaji 

hanya mau di TPQ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: kami sudah ajarkan untuk membiasakan mengucapkan salam ketika datang 

dari sekolah. 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: kami membiasakan untuk selalu rukun kepada teman tidak boleh bertengkar 

dan tidak boleh pelit. 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: ya sebagai latihan, biasanya ketika saya menyapu halaman saya minta 

untuk dibantu 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: untuk saat ini belum ya, namun besok kalau sudah besar saya akan tanya 

mengapa dia pulang terlambat 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: ya, untuk alasan itu menjadikan kami mantap untuk menyekolahkan anak 

kami di MI karena berharap anak kami menjadi anak yang sholeh  

 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 
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Jawaban: saya cukup menasehatinya pak, saya nggak pernah memberi hukuman. 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: pokoknya saya selalu berupaya membiasakan anak kami dari kecil belajar 

agama. 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: lingkungan bermain, biasanya dia mengikuti teman bermainnya ada yang 

baik dan ada pula temannya yang bandel. 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: memberikan pengarahan, kalau hal yang tidak boleh dilakukan ya tidak 

boleh dilakukan pengaruh lingkungan sekolah dan masyarakat sangat mempengaruhi 

tingkah anak. 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden:  

Nama   : Mahmudah 

Umur   : 29 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : MA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 1 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: selalu mengajarkan anak kami norma-norma agama dan syariat-syariat 

agama 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: sebisa mungkin kami selaku orang tua menjadi contoh bagi anak kami. 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: mengajari anak tentang kewajiban-kewajiban orang yang beragama Islam. 

 

 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 
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Jawaban: baru sebatas sholat maghrib dan isya’ dan sering kami meminta nak kami 

untuk mengaji 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: ya, sebelum masuk rumah hendaknya salam duluitu yang kami ajarkan 

kepadanya  

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: ya kami selalu mengajarkan kesopanan pada anak kami 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: walaupun tidak dilakukan sendiri namun saya meminta untuk membantu 

merapikannya 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: kalau telat pulang sekolah pasti saya tanya kenapa terlambat 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: selalu kami membiasakan untuk taat pada aturan dimanapun berada 

 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: saya akan menegurnya, biasanya dia takut kalau dilaporkan kepada gurunya 
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11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: memberikan dia hadiah kalau mencapai target yang kami inginkan 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: sukanya main terus pak 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: yang paling terpenting memantaunya terus kalau salah kita nasehati. 

Terkadang tau-tau pulang main dapat bahasa yang jelek-jelek. 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Ahmadi 

Umur   : 35 tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki  

Pendidikan Terakhir : SMP 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 1 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: ya,,, kami mengajarkan anak kami sholat dan mengaji 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: ya 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: ya kami suruh anak kami belajar sholat dan mengaji 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: belum karena masih kecil 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: ya, ke rumah siapapun harus salam 
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6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: kami mengajari sedikit-sedikit bahasa kromo pak kepada anak kami  

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: belum mau memebereskan, ibunya yang selalu meembereskan 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: anak kami masih kecil jadi belum belum pernah pulang terlambat 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: sebisa mungkin saya mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak kami 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: supya tidak diulangi saya pasti akan memarahinya. 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: di sekolah kan sudah diajari, di rumah kami tinggal memantaunya 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: masih suka males kalau disuruh belajar 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: mungkin harus dipaksa dan sedikit dimarahi agar mau belajar, sholat, dan 

mengaji 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Marfuah 

Umur   : 32 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : MTs 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 1 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: di rumah kami ajarkan norma-norma agama Islam seperti mengaji, sholat, 

dan belajar sopan santun 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: tentu, kalau tingkahlaku kita jelek takut ditiru anak jadi kami berusaha 

untuk selalu menjaga sikap 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: menyekolahkan anak kami di Madrasah 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: di rumah baru mau sholat maghrib saja, kalau mengaji di TPQ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: ya sebelum masuk rumah harus mengucap salam 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: harus sopan dengan orangtua dan dengan teman harus berbagi 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: belum pernah tetapi saya meminta untuk membantu saya merapikan 

merapikan barang miliknya 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: kalau pulang telat karena bermain dulu biasanya saya marahin pak 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: kami sebagai orang tua berharap anak kami menjadi anak yang baik dan 

selalu taat pada aturan. 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: kalau melakukan kesalahan ya saya nasehati 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: biasanya dia kalau dipuji semangat belajarnya 
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12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: tidak dilingkungan kelurga namun lingkungan bermainlah (masyarakat) 

yang menjadi kendala. 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: ya kalau tahu anak salah ya dinasehati kalau benar ya dipuji 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Kusairi 

Umur   : 37 tahun  

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 2 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: apa yang diajarkan di sekolah saya selalu menyuruh mempraktekkan di 

rumah 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: tentu, karena kalau tidak baik takut dicontoh anak kami 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: sembari memantau yang dilakukan anak kalau salah kami beritahu 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: sholat maghrib dan isya’ kami menyuruh anak untuk jamaah di masjid dan 

mengajinya di masjid selesai sholat maghrib dan di TPQ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: selalu kami ajarkan hal itu walaupun kadang anak lupa melakukan hal itu 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: tentu saja pak 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: belum pak, kata istri saya kasihan masih kecil 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: menasehatinya dan tanya alasan mengapa dia pulang terlambat  

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: kami selalu mengajarkan untuk menjadi anak baik di manapun berada 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: kalau kesalahannya sudah berulang kali dilakukan tentu kami beri hukuman 

namun tidak bersifat fisik. Contoh mengurangi uang jajan anak 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: Cuma membiasakan aja pak, lama-lama anak juga terbiasa melakukan 

kegiatan tersebut 
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12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: kebanyakan main tablet jadi malas mengaji 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: ketika waktu belajar tablet saya sita dulu 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Titik hartati 

Umur   : 32 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Pendidikan Terakhir : S-1 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 2 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: biasanya saya menyuruhnya untuk melakukan sholat dan pergi ngaji 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: walaupun bukan orangtua yang baik kami menjaga sikap kalau di depan 

anak 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: bertanya kepada anak tentang pelajaran agama yang diajarkan di sekolah 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: selalu kami tanyakan apakah sudah sholat atau belum dan setiap sore saya 

menyuruhnya untuk mengaji di TPQ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: iya,,, ketika dia pulang dari sekolah lupa tidak menyebut salam, kami 

menjawabnya dengan wa’alaikum salam agar dia malu 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: lebih dari itu kami mengharuskan anak kami menggunakan bahasa kromo, 

sekalian dia belajar bahasa kromo  

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: tentu, namun terkadang tidak dibereskan, ketika ditanya ada aja alasannya 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: kebetulan untuk saat ini belum pernah pulang telat karena saya meminta 

tolong neneknya untuk menjemput 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: kami selalu berusaha untuk memberikan dia pengertian agar menaati aturan 

yang baik  

 

 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 
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Jawaban: saya nasehati, kalau masih melakukan kesalahan lagi rewardnya akan saya 

ambil satu 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: untuk dilingkungan keluarga saya rasa cukup aman ya pak, kami selalu 

berusaha menjadi contoh yang baik buat anak, namun ketika anak bersosialisai di luar 

rumah (sekolah dan masyarakat) kami tidak dapat mengontrolnya lagi. 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: faktor lingkungan dari luar pak, contoh: ketika anak mendapat kosakata 

kotor dari luar menghapusnya susah sekali 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: pertama saya nasehati terlebih dahulu bila masih bandel ya saya kurangi 

reward anak baiknya 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Aminah 

Umur   : 40 tahun 

Jenis Kelamin  : perempuan  

Pendidikan Terakhir : SD 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 2 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: karena kurangnya pengetahuan kami tentang agama saya hanya pasrah 

sama sekolah mas 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: ya kami selalu mencoba, berharap anak kami kelak tidak seperti kami yang 

tahu apa-apa mengenai agama 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: Cuma pasrah aja sama sekolah MI mas mau diajar apa aja yang penting 

anak saya baik dan bisa ngaji 
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4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: Alhamdulillah walaupun tidak pernah kami minta setiap maghrib anak kami 

pergi ke masjid kalau di rumah ya kadang ngaji sendiri wong nggak ada yang bisa 

ngajari 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: tidak mas, kadang malah dia sendiri salam wakatu masuk rumah 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: kalau itu pasti mas, harus sopan dan bertutur kata yang baik kepada orang 

yang lebih tua 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: iya mas memang saya menyuruhnya, soalnya pagi-pagi sekali saya sudah 

tidak di rumah  

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: saya tidak pernah memantau soalnya masih belum pulang kerja 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 



151 
 

 

Jawaban: kami kurang pengetahuan tentang aturan-aturan agama, saya hanya 

berusaha mengajari anak kami hal yang baik 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: tergantung kesalahnnya, bila salahnya berat ya saya keras memarahinya 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: faktor dalam dirinya sendiri, dia sudah tahu mana yang baik dan tidak baik 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: karena kurangnya pengetahuan dari kami, jadi kami tidak bisa 

mengajarinya belajar 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: harusnya saya bisa mengajari anak kami sendiri 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Suciwati 

Umur   : 30 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 2 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: saya berusaha menanamkan keyakinan kalau belajar agama sanagt berguna 

dan sangat penting 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: tentu, saya selalu berusaha menjadi contoh yang baik untuk anak 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: sholat dan mengaji adalah yang paling saya tekankan 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: sudah saya suruh prakteknya hanya maghrib saja mau sholat, kalau ngaji 

cukup habis maghrib dan di TPQ aja katanya 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: tentu pak 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: iya, harus sopan sama guru, orangtua dan orang yang lebih tua 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: sedikit-sedikit sudah kami ajarkan latihan tanggung jawab 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: harus bijaksana, tanya alasan mengapa sampai anak pulang terlambat 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: selalu saya nasehati untuk taat kepada aturan yang baik 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: kalau kesalahannya berat saya potong uang sakunya 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: peran orangtua sangat berperan di rumah 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: lingkungan teman bermain, biasanya dia ngiri sama temannya yang nggak 

mau ngaji di TPQ 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: Menasehatinya dengan lembut, Insyaaallah anak mau mengerti 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut  Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Saeful Rohman 

Umur   : 41 tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : MA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 2 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: dengan mengarahkan dan mengajarkan anak kami mana yang baik dan 

mana yang buruk 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: saya selalu berusaha menjadi contoh yang baik dan tentunya belum 

sempurna  

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: endampingi belajar, dan saya aktif bertanya apa yang dia pelajari di sekolah 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: tentu, namun prakteknya hanya mau sholat maghrib dan isya’ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: itu sudah saya terapkan waktu masih TK mas 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: saya didik anak saya dari kecil untuk bertutur kata halus kepada orang yang 

lebih tua 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: tidak, cuma sebatas membnatu ibunya saja 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: harus bisa menjelaskan alasan pulang terlambat 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: salah satu contoh ketika berangkat sekolah tidak pernah telat 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: menasehatinya dan meminta supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi 

 

 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: keluarga sendiri mas yang paling berperan dalam pendidikan agama anak 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: lagi seneng mainan tablet  

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: harus lebih tegas lagi dalam manajemen waktu bermain HP 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Hartono 

Umur   :  37 tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : SMP 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 3 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: karena sudah diajarkan di sekolah di rumah kami tinggal mengawasi 

prakteknya saja 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: yang pasti menjaga sikap di depan anak jangan sampai anak meniru 

perbuatan jelek orang tuanya 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: menyokolahkan di MI sorenya di TPQ 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: terkadang saya mengingatkan karena masih bolong-bolong 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: ya mas, prakteknya kadang dia lupa 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: ya, saya menegurnya bila berbicara kurang sopan terhadap orang yang lebih 

tua 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: membereskan kamar pasti, namun untuk membersihkan lingkungan rumah 

sekedar membantu ibunya saja 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: menanyakan alasannya, kalau bermain saya pasti marah 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: sebisa mungkin saya upayakan agar tidak melanggar peraturan yang ada 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: ya biasanya dimarahi agar tidak mengulangi kesalahannya 

 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: tergantung pendidikan di sekolah, di rumah tinggal prakteknya saja 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: ketika datang malasnya disuruh belajarpu nggak konsentrasi 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: ya tetap dipaksa walau lagi males takutnya malah males terus 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Fatimah 

Umur   : 32 tahun 

Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Pendidikan Terakhir : S-1  

Pertanyaan kepada wali murid kelas 3 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: mengarahkan ke hal yang benar dan menegrunya ketika melakukan 

kesalahan 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: demi anak kami selaku orang tua harus menjadi figure yang baik  

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: salah satu contoh, menanyakan apakah sudah sholat atau belum? 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: tentu, Alhamdulillah sholatnya sudah full dan mengajinya Alhamdulillah 

sudah khatam di TPQ 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: dari kecil kami sudah kami ajarkan sekarang sudah terbiasa sendiri 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: sopan kepada orang yang lebih tua selalu kami ajarkan tidak bertengkar 

kepada teman dan berbagi dengan sesama 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: sering saya panggil untuk membersihkan kamarnya ketika mainan dan 

tempat tidurnya berserakan, untuk kebersihan lingkungan terkadang saya dibantu 

membersihkan halaman 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: selalu saya nasehati kalau pulang sekolah harus langsung pulang, kalau 

dilanggar akan kena sanksi 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: ya sedikit demi sedikit saya paparkan tentang aturan-aturan dalam agama 

supaya jangan dilanggar begitu juga aturan sekolah 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: kalau dia bandel akan saya potong uang sakunya 
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11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: membuat dia nyaman dengan keluarga sendiri sehingga tidak ada rasa takut 

terhadap orangtuanya 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: jika dia terlalu merasa nyaman dan aman, timbul rasa manjanya 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: jangan terlalu memanjakan anak, sesekali bolehlah agaka dikeras kalau 

tidak mau sholat atau mengaji 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Nur jayanti 

Umur   : 30 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir :  MA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 3 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: selalu memberikan pelajaran tentang mana hal baik dan mana hal buruk 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: selalu berusaha menjadi contoh yang baik untuk anak 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: mengajarkan norma-norma Islam dan menceritakan kisah-kisah Nabi 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: selalu biasakan sholat dari TK meskipun baru sekarang sholat dan ngajinya 

tidak bolong 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 
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Jawaban: ya tentu, sekarang anak sudah terbiasa dengan sendiri 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: iya kami selalu tanamkan agar anak kami bertutur kata halus 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: sudah, kamar selalu bersih dan kadang memebantu saya membersihkan 

halaman rumah 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: mestinya saya marah, karena saya membiasakan untuk tidak mampir ke 

rumah orang lain. Main boleh asal sudah ijin sama saya 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: ya biasanya dengan menyuruhnya sholat dulu ketika waktunya sudah tiba 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: menasehatinya dan diajak berbicara yang baik-baik 

 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: keluarga tentunya ya mas sangat berperan sekali disini 
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12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: faktor lingkungan seperti kawan sepermainan anak saya sangat memberi 

pengaruh besar terhadap perkembangan agamanya kadang negatif bisa juga positif  

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: menasehatinya dengan baik kalau masih tidak nurut terpaksa uang saku 

dipotong atau memberi sanksi lain 
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Juwariyah 

Umur   : 39 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 3 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: senantiasa memberikan pelajaran anak tentang norma agama 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: setiap orangtua harus menjadi contoh yang baik bagi anak 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: walaupundi TPQ sudah diajari mengaji dis rumah tetap saya ajari mengaji 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: tentu, meskipun masih belum sempurna sholatnya kalau ngaji di TPQ sudah 

rutin dan di rumah masih saya ajari juga 

5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 
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Jawaban: iya 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: kalau hal sopan santun sudah sedari kecil saya ajarkan 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: dasar anak memang suka kerapian kamarnya selalu bersih dan suka 

membantu saya membersihkan rumah 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban: kalau pulang telat akan saya marahi 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: saya selalu mengajarkan kedisiplinan meskipun kadang dia males 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: melihat kesalahnnya sih,,, kalau meneurut saya kesalahnnya ringan cukup 

dengan nasehat 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: hadiah ya mas, tidak melulu yang mahal 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: kakek neneknya, kadang kalu saya marahi cucunya kakek neneknya tidak 

terima 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: serba salah posisi saya kalah dengan orangtua saya  
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Instrumen wawancara untuk orangtua MI I’anatut Tholibin 

Identitas Responden: 

Nama   : Mahmud 

Umur   : 34 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : MA 

Pertanyaan kepada wali murid kelas 3 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan nilai agama Islam pada anak anda di 

lingkungan keluarga? 

Jawaban: memberikan pengertian anak mana hal yang baik dan buruk 

2. Apakah anda sebagai orangtua selalu memberikan contoh atau teladan bagi 

anak mengenai cara berperilaku yang baik? 

Jawaban: mencoba selalu menjadi sosok yang berwibawa di depan anak 

3. Apa saja bentuk kegiatan yang anda berikan dalam upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam? 

Jawaban: menyekolahkan di MI, sore di TPQ, di rumah saya ajarkan tentang syariat-

syariat Islam 

4. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk sholat lima waktu dan 

mengaji? 

Jawaban: tentu, di rumah harus sholat 5 waktu dan mengaji di TPQ serta di rumah 

setiap habis maghrib 
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5. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk mengucapkan salam ketika 

masuk atau keluar rumah? 

Jawaban: ya tentu pak 

6. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk menghargai dan 

menghormati orang yang lain? 

Jawaban: sopan santun kepada orangtua, tidak menjahili teman sepermainannya 

7. Apakah anda selalu membiasakan anak anda untuk membersihkan kamar dan 

lingkungan rumahnya? 

Jawaban: sudah, namun kadang kalau bangunnya telat lupa untuk membereskan 

tempat tidurnya 

8. Bagaimana tindakan anda sebagai orangtua ketika anak pulang terlambat dari 

sekolah? 

Jawaban:saya selalu mengajarinya kalu pulang sekolah langsung pulang 

9. Apakah anda selalu membiasakan anak untuk taat pada aturan dalam agama, 

sekolah dan di keluarga? 

Jawaban: saya sebisa mungkin mengajari anak kami tentang norma-norma agama dan 

belajar kedisiplinan dimanapun dia berada 

10. Apa bentuk hukuman yang anda berikan ketika anak melakukan kesalahan? 

Jawaban: saya nasehati dan terkadang saya marahi juga 

 

11. Menurut anda faktor apa yang menjadi pendorong dalam menanamkan nilai 

yang terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 
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Jawaban: keluraga, sekolah dan lingkungan sangat memberikan pengaruh pak 

12. Menurut anda faktor apa yang menjadi kendala dalam menanamkan nilai yang 

terkandung dalam agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: lingkungan teman sepermainan 

13. Bagaimana usaha anda untuk menjembatani kesulitan atau kendala-kendala 

dalam pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga? 

Jawaban: menasehatinya dan memberi pengarahan yang baik 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

PERANAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENANAMKAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK DIDIK DI MI 

I’ANATUT THOLIBIN DESA CEBOLEK MARGOYOSO PATI 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

1. Dokumentasi Madrasah dan Suasana Pembelajaran 
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2. Wawancara dengan Narasumbe 
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