
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

  



 
 

  



TRANSKIP WAWANCARA  

 

 

 
 

Jabatan Informan  :  Kepala MTs Banat Tajul Ulum  

Kode Informan  :  WKS 

Hari dan Tanggal  :  30 Mei 2019 

Lokasi Wawancara  :  Ruang Kepala Madrasah  

Waktu  :  11.00 s/d 12.00 WIB 

Fokus Wawancara  :  Manajemen Ekstrakurikuler  

 

 

Peneliti :  Assalamu’alaikum, ibu kami adalah mahasiswa 

pascasarjana UNISNU Jepara yang sedang 

melakukan penelitian di madrasah bapak. Mohon 

bantuannya untuk kegiatan wawancara dalam 

rangka mendapat beberapa informasi terkait 

penelitian. 

 

Informan  :  iya pak. Terimakasih telah bersedia untuk 

melakukan penelitian ini disini sehingga harapan 

saya nanti ke depannya hasil penelitian ini bisa 

menjadi bahan evaluasi dan intropeksi diri bagi 

manajemen madrasah ini. 



Peneliti  :  bagaimanakah dengan perencanaan kegiatan 

esktrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum ini bu? 

 

Informan  :  Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah 

proses pembentukan dan penyusunan program 

kerja. Dari uraian kegiatan, target, sasaran, waktu, 

penanggung jawab hingga sumber dana. Semua itu 

harus direncanakan dengan baik dan maksiaml agar 

tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini tercapai. 

 

Peneliti :  menurut ibu apakah perencanaan menjadi hal yang 

penting dalam sebuah program ekstra kurikuler 

disini? 

 

Informan  : Hal terpenting yang utama sebelum pelaksanaan 

program kegiatan ekstrakurikuler adalah 

perencanaan. Oleh karena itu perencanaan program 

harus dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya. 

Agar program kegiatan tersebut berjalan dengan 

baik. 

 

Peneliti :  bagaimanakah tahapan perencanaan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum ini? 

 

Informan  :  Perencanaan program ekstrakurikuler di MTs 

Banat Tajul Ulum dimulai dengan membentuk tim 

work dan menyusun struktur organisasi yang 

bertugas merancang program ekskul yang kreatif 

serta inovatif dan melaksanakan kegiatan dengan 

memadukan antara konsep pendidikan Islam dan 



umum. Karena sesuai dengan visi dan misi 

madrasah. 

 

Peneliti  :  apakah kegiatan ekstrakurikuler mampu 

menunjang prestasi akademik siswa? 

 

Informan  :  Kegiatan ekstrakurikuler merupakan penunjang 

materi pelajaran dan pengembangan keahlian 

peserta didik di luar jam sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini sudah berjalan sejak lama. 

Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam 

upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan 

manusia seutuhnya yang positif, 

 

Peneliti  :  Bagaimanakah pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikluer di MTs Banat Tajul Ulum ini bu? 

 

Informan  :  Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan 

kemampuan guru pada bidang masing-masing. 

Kepala madrasah memberikan kewenangan penuh 

kepada waka kesiswan dan kurikulum untuk 

mengorganisasikan semua struktur kepengurusan 

baik itu pramuka, dramband, pencak silat, tilawah 

Al-Qur’an maupun rebana. Pengorganisasaian ini 

dimaksudkan agar semua ekstrakurikuler yang ada 

berjalan sesuai dnegan tupoksinya masing-masing. 

 

Peneliti :  menurut ibu apa yang jadi kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler disini? 

 



Informan  :  salah satu penghambat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler adalah dana. Karena, mayoritas 

siswa-siswi kami ini kurang mampu, sehingga 

untuk dana kami memang harus pintar-pintar 

mencari donator. 

 

Peneliti :  terimakasih ibu telah bersedia menjadi informan 

dalam penelitian ini. Saya kira sudah cukup sekali 

lagi maaf telah menganggu waktu bu.  

 

Informan  :  sama sama pak. Saya senang sekali bisa membantu 

penelitian ibu. Smeoga hasil penelitian ini bisa 

menjadi solusi bagi MTs Banat Tajul Ulum ini. 

 

 

    Demak, 30 Mei 2019 

 

    Peneliti 

 

 

    Kasromi 

 

  



TRANSKIP WAWANCARA  

 

 

 
 

 

Jabatan Informan  :  Waka Kesiswaan  

Kode Informan  :  WKSSS  

Hari dan Tanggal  :  5 Juli 2019 

Lokasi Wawancara  :  Ruang Guru  

Waktu  :  09.00 s/d 10.00 WIB 

Fokus Wawancara  :  Manajemen Ekstrakurikuler  

 

 

Peneliti :  Assalamu’alaikum, ibu kami adalah mahasiswa 

pascasarjana UNISNU Jepara yang sedang 

melakukan penelitian di madrasah ibu. Mohon 

bantuannya untuk kegiatan wawancara dalam 

rangka mendapat beberapa informasi terkait 

penelitian. 

 

Informan  :  iya pak. Terimakasih telah bersedia untuk 

melakukan penelitian ini disini sehingga harapan 

saya nanti ke depannya hasil penelitian ini bisa 



menjadi bahan evaluasi dan intropeksi diri bagi 

manajemen madrasah ini. 

Peneliti  : apa saja kegiatan ektrakurikluer yang diminati 

siswa ibu disini? 

 

Informan  :  Kegiatan ekstrakurikuler yang di minati siswi-siswi 

adalah drumband dan pramuka. Dimana kita bisa 

menyalurkan bakat tersebut menjadi lebih baik. 

Sarana dan prasana komputer pun sudah tersedia 

dan menjadi bagian dari ekstra. Namun sarana 

untuk akses internet masih kurang. Pada hal itu 

sangat kita butuhkan untuk mencari informasi. 

 

Peneliti  :  benarkah bahwa pelaksanaan kegiatan 

ektrakurikuler pada hari jumat dan bagaimana 

pengawasanya? 

 

Informan  :  hari jum’at merupakan hari libur dan sekolah, 

maka digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. Dan sebagai pendamping yang 

mengawasi pelaksanaannya adalah pengurus. 

Sedangkan untuk hari minggu, kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang 

sekolah. Dan di dampingi oleh waka kesiswaan. 

 

Peneliti :  apakah pelaksanaan ekstrakurikuler sudah sesusai 

dengan waktu dan jadwal yang telah direncanakan? 

 

Informan  :  Dalam pelaksanaannya, alhamdulillah sudah 

berjalan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Semuanya berjalan dengan lancar, juga 



yang jadwalnya hari senin ya hari senin, yang hari 

selasa ya hari selasa, dan hari-hari lain juga seperti 

itu. Jadi semuanya berjalan dengan maksimal dan 

bagus 

 

Peneliti :  bagaimana dengan evaluasi kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum ini? 

 

Informan  :  Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita evaluasi 

setiap triwulan sekali, evaluasi pertama biasanya 

bebarengan dengan ulangan tengah semester 

(UTS), untuk seluruh kegiatan itu berjalan apa 

tidak, sehingga diharapkan nanti disemester 

berikutnya yang belum berjalan deng an baik 

diharapkan bisa berjalan dengan baik. 

 

Peneliti :  terimakasih ibu telah bersedia menjadi informan 

dalam penelitian ini. Saya kira sudah cukup sekali 

lagi maaf telah menganggu waktu bu.  

 

Informan  :  sama sama pak. Saya senang sekali bisa membantu 

penelitian ibu. Smeoga hasil penelitian ini bisa 

menjadi solusi bagi MTs Banat Tajul Ulum ini. 

 

 

    Demak, 5 Juli 2019 

 

    Peneliti  

 

 

    Kasromi  



TRANSKIP WAWANCARA  

 

 

 
 

 

Jabatan Informan  :  Waka Kurikulum  

Kode Informan  :  Guru Waka kurikulum 

Hari dan Tanggal  :  25 Mei 2019 

Lokasi Wawancara  :  Ruang Guru  

Waktu  :  09.00 s/d 10.00 WIB 

Fokus Wawancara  :  Manajemen Ekstrakurikuler  

 

 

Peneliti :  Assalamu’alaikum, ibu kami adalah mahasiswa 

pascasarjana UNISNU Jepara yang sedang 

melakukan penelitian di madrasah bapak. Mohon 

bantuannya untuk kegiatan wawancara dalam 

rangka mendapat beberapa informasi terkait 

penelitian. 

Informan  :  iya PAK. Terimakasih telah bersedia untuk 

melakukan penelitian ini disini sehingga harapan 

saya nanti ke depannya hasil penelitian ini bisa 

menjadi bahan evaluasi dan intropeksi diri bagi 

manajemen madrasah ini. 



Peneliti :  bagaimana pelaksanaan kurikulum disini 

hubungannya dengan ekstrakurikuler? 

 

Informan  :  MTs Banat Tajul Ulum ini sudah 

mengimplementasikan kurikulum KTSP maupun 

Kurtilas dengan penambahan sesuai dengan 

kebutuhan sekolah yang mana kurikulum tersebut 

telah disusun oleh tim pengembang kurikulum 

dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk 

MGMP yang bertugas mengembangkan program-

program pembelajaran sebagai pedoman baik 

pembelajaran kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 

Peneliti :  bagaimana mekanisem dalam pembinaan prestasi 

non akademik yaitu ektrakurikluer di madrasah ini? 

 

Informan  :  Ketika ada kompetisi bidang ekskul, misalnya 

dalam mengikuti lomba LKTI. Setelah di seleksi 

dan dibina oleh waka kesiswaan dan guru pembina 

ekstrakurikuler dan siswi-siswi dinyatakan layak 

mengikuti kompetensi tersebut. Maka guru 

pembina mengajukan persetujuan kepada kepala 

sekolah dan selanjutnya kepala sekolah meminta 

persetujuan kepada pengurus Yayasan. Jika 

disetujui ya langsung diberangkatkan kalau tidak 

disetujui ya tidak jadi mengikuti kompetesi 

meskipun kepala sekolah menyetujuinya. 

 

Peneliti :  bagaimana dengan perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum ini bu? 

 



Informan  :  Mengenai perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

yang terlibat langsung adalah Kepala Sekolah, 

dibantu oleh Waka Kurikulum,Waka kesiswaan, 

guru-guru pembina ekstrakurikuler, yayasan. Dan 

selanjutnya mereka melakukan koordinasi 

penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler. 

 

Peneliti :  bagaimanakah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum? 

 

Informan  :  Di MTs Banat Tajul Ulum ini kegiatan 

ekstrakurikulernya dibagi menjadi dua yaitu 

ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib meliputi drumband dan 

pramuka sedangkan ekstrakurikuler pilihan 

diantaranya BTA, Tilawah Al-Qur’an dan Rebana. 

 

Peneliti :  mohon bisa diperinci yang dimaksud dua model 

ekstrakurikluer yang bagaimana pak? 

 

Informan  :  Untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum ini sudah kami atur sesuai 

yang ada di tertulis dalam dokumen Kurtilas MTs 

Banat Tajul Ulum, dimana untuk ektrakurikuler 

digolongkan menjadi dua yaitu ektra wajib yang 

diikuti oleh seluruh peserta didik kelas VII, VIII, 

dan IX,. Untuk ekstra wajib itu memang harus 

diikuti semua peserta didik yaitu Pramuka dan 

drumband, sedangkan untuk ekstra piliha peserta 

didik bisa memilih seperti tilawah Al-Qur’an serta 

rebana. 



Peneliti :  Menurut ibu apa yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler di MTs Banat 

Tajul Ulum? 

 

Informan  :  yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah siswa. Kalau dalam 

manajemen menurut saya sudah baik kendalanya 

itu malah pada siswa, meskipun siswa tersebut 

sudah memilih kegiatan ekstra yang mereka 

inginkan, tetapi dalam presensi kehadiran siswa 

kadang masuk kadang tidak. Maklum saja 

sekolahnya masih seperti ini istilahnya pinggiran 

motivasi anak itu masih kurang. 

 

Peneliti :  terimakasih bu telah bersedia menjadi informan 

dalam penelitian ini. Saya kira sudah cukup sekali 

lagi maaf telah menganggu waktu bu.  

 

Informan  :  sama sama pak. Saya senang sekali bisa membantu 

penelitian ibu. Smeoga hasil penelitian ini bisa 

menjadi solusi bagi MTs Banat Tajul Ulum ini. 

 

 

 

    Demak, 25 Mei 2019 

    Peneliti 

 

 

 

    Kasromi 

  



 
 

Gambar 1 

Gedung MTs Banat Tajul Ulum 

 

 
 

 

Gambar 2 

Tenaga Pendidik MTs Banat Tajul Ulum 
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Gambar 3 

Siswa MTs Banat Tajul Ulum 

 

 

 
 

 

Gambar 4 

Kegiatan pelatihan guru MTs Banat Tajul Ulum 


