
INSTRUMEN WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH KB ATKAL BAYAN PURWOGONDO 

KALINYAMATAN JEPARA 

 

 

1. Bagaimana Sejarah berdirinya KB Atakal Bayan Purwogondo 

Kalinyamatan Jepara ? 

2. Bagaimana letak geografis KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan 

Jepara ? 

3. Bagaimana Visi di KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara ? 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di KB Atakal Bayan 

Purwogondo Kalinyamatan Jepara? 

5. Sejak kapan kegiatan membaca asmaul husna dilakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH KB ATKAL BAYAN PURWOGONDO 

KALINYAMATAN JEPARA 

 

Nama  : Zuhrotun Hasanah , S.AB 

Jabatan : Kepala Sekolah KB Atakal Bayan Hurwogondo Kalinyamatan 

Jepara 

Hari  : Sabtu 

Tanggal : 13 Januari 2018 

Waktu  : 09.00 – 09.45 

 

T : Assalamu’alaikum bu 

J : Wa’alaikumsalam mbak 

T : Sebelumnya saya mau minta maaf mengganggu sebentar, saya mau minta  

waktunya sebentar bisa bu ? 

J : Ya, bisa mbak 

T : Saya mau wawancara dengan ibu terkait dengan penelitian saya tentang 

Upaya Pembentukan Karakter Islami Melalui Bacaan Asma’ul Husna di 

KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara. 

J : Ya, boleh silahkan mbak 



T : Bagaimana Sejarah berdirinya KB Atakal Bayan Purwogondo 

Kalinyamatan Jepara ? 

J : Kelompok Bermain Atakal Bayan didirikan pada tahun 2015, dibawah 

naungan Yayasan Al Fatah Purwogondo. Sebagai Pengelola pertama 

ditunjuk Ibu Sri Erna dan Ibu Laila serta bu Zuhroh sebagai guru untuk 

peserta didik berjumlah 20 orang. Langkah berikutnya dilembagakan dan 

mengajukan perizinan ke Dinas Kabupaten.  Surat izin Operasional dari 

Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara Nomor 421.9/0041/2016 tercantum 

mulai berlaku tanggal 25 Januari 2016. 

T : Bagaimana letak geografis KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan 

Jepara ? 

J  : KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara terletak di Desa 

Purwogondo Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara 

Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Sebelah utara desa Manyargading, 

Sebelah barat desa Robayan, Sebelah timur desa Panjunan, dan Selatan 

Margoyoso 

T : Bagaimana Visi di KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara ? 

J : Visi di KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara yaitu 

Membentuk sumber daya manusia (SDM)  yang Islami, sehat, cerdas, 

mandiri, dan berjiwa sosial. 



T : Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di KB Atakal Bayan 

Purwogondo Kalinyamatan Jepara? 

J : Alhamdulillah, fasilitas yang ada di sekolah kami cukup memadai, 

karena menurut kami dengan fasilitas yang baik anak akan nyaman dan 

akan menunjuang aktifitas. 

T : Sejak kapan kegiatan membaca asmaul husna dilakukan? 

J : Kegiatan membaca asmaul husna ini sudah dilaksanakan sejak berdirinya 

lembaga . Kegiatan ini merupakan salah satu dari kegiatan pembiasaan 

kegamaan yang ada di KB Atakal Bayan , karena selain pembiasaan 

asmaul husna juga ada kegiatan jumat beramal, sholat dhuha, dan sholat 

dhuhur jamaah. Kegiatan ini terus dilakukan dan dibiasakan kepada siswa. 

T : Cukup sampai disini pak, saya ucakan terimakasih atas semuanya. 

J : Ya, sama-sama mbak 

T : Assalamu’alaikum 

J : Wa’alaikumsalam 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

GURU KB ATKAL BAYAN PURWOGONDO KALINYAMATAN 

JEPARA 

 

1. Bagaimana proses pembentunkan karakter islami melalui bacaan asmaul 

husna ? 

2. Mengapa lebih menekankan pada karakter islami ?  

3. Apa yang menjadi tujuan diadakanya kegiatan pembiasaan membaca 

asamaul husna ? 

4. Apa saja faktor penghambat pembentukan karakter  islami melalui bacaan 

asmaul husna islami di KB Atakal Bayan ini ? 

5. Bagaimana usaha yang dilakukan ibu guru dalam rangka mengatasi anak-

anak yang tidak mau mengikuti kegiatan membaca asmaul husna ? 

6. Apa faktor pendukung dari pembentukan karakter  islami melalui bacaan 

asmaul husna islami di KB Atakal Bayan ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA 

GURU KB ATKAL BAYAN PURWOGONDO KALINYAMATAN 

JEPARA 

 

Nama  : Novia Rahmawati, S.Pd 

Jabatan : Guru KB Atakal Bayan Hurwogondo Kalinyamatan Jepara 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 18 Januari 2018 

Waktu  : 09.00 – 09.45 

 

T : Assalamu’alaikum bu 

J : Wa’alaikumsalam mbak 

T : Sebelumnya saya mau minta maaf mengganggu sebentar, saya mau minta  

waktunya sebentar bisa bu ? 

J : Ya, bisa mbak 

T : Saya mau wawancara dengan ibu terkait dengan penelitian saya tentang 

Upaya Pembentukan Karakter Islami Melalui Bacaan Asma’ul Husna di 

KB Atakal Bayan Purwogondo Kalinyamatan Jepara. 

J : Ya, boleh silahkan mbak 

T : Bagaimana proses pembentunkan karakter islami melalui bacaan asmaul 

husna? 



J : Untuk proses pembentukan karakter islami itu bisa dilakukan melalui 

berbagai kegiatan salah satunya melalui bacaan asma’ul husna. Membaca 

asmaul husna ini dilakukan setiap pagi hari sebelum proses pembelajaran 

dimulai. Waktuyang digunakan untuk membaca asamaul husna itu kurang 

lebih 15- 20 menit sesudah berdo’a dan membaca surah pendek serta do’a 

harian  proses pembelajaran dimulai.  

T : Mengapa lebih menekankan pada karakter islami ?  

J  : ya karena sesuai denga visi dan misi sekolah tentunya. Dalam 

membentuk karakter islami anak, sekolah mengadakan ngaji setiap pagi, 

anak – anak bersalaman dengan guru setiap datang dan pulang sekolah. 

Sebelum kegiatan dimulai juga diadakan do’a bersama serta shalat dhuha 

berjamaah. Selain karakter islami, kedisiplinan juga sangat ditekankan di 

sekolah ini. Kalau pembentukan karakter islami melalui Pembacaan 

Asmaul Husna ini dilakukan ketika anak-anak sudah selesai mengaji, 

karna di KB Atakal Bayan memang setiap pagi ada kegiatan mengaji. 

Baru setelah mengaji anak-anak berbaris kemudian berdo’a, membaca 

surat-surat pendek, do’a-do’a harian baru kemudian membaca Asmaul 

Husna, biasanya ada yang memimpin membaca yang dilakukan 

bergantian setiap harinya 

T : Apa yang menjadi tujuan diadakanya kegiatan pembiasaan membaca 

asamaul husna ? 



J : Tujuan diadakannya pembacaan Asmaul Husna di Kb Atakal Bayan 

Purwogondo ini, yaitu sebagai media untuk pembentukan karakter islami 

anak. Dengan membaca Asmaul Husna anak-anak lebih untuk 

menumbuhkan semangatanak, kedisiplinan anak dan lebih mengenalkan 

anak pada sang Kholik. Selain itu kegiatan ini juga merupakan salah satu 

usaha untuk mencetak generasi yang beriman dan bertaqwa serta untuk 

membiasakan anak berperilaku baik seperti ketika datang kesekolah selalu 

bersalaman dengan Guru, mengaji setiap pagi, berdo’a sebelum melakukan 

sesuatu. Dan dengan pembiasaan kegamaan yang seperti ini juga dapat 

menjadikan siswa menjadi jujur, bertanggung jawab dan disiplin 

Kebiasaan baik yang dilakukan sejak dini akan dibawa sampai kelak ia 

Dewasa nanti. 

T : Apa saja faktor penghambat pembentukan kepribadian siswa ? 

J : kalau dari faktor penghambatnya itu yang pertama diri anak dan 

lingkungan keluarganya. Bagi anak yang dirumah berada dilingkungan 

yang baik- baik saja tidak bermasalah pasti dia memiliki kepribadian yang 

baik dan mudah untuk dibimbing dan diarahkan. Namun, apabila anak 

kurang perhatian dari orang tua , atau memiliki pola asuh yang kurang 

benar di  rumahnya, tentu mereka juga memiliki kepribadian yang kurang 

baik. Karena ketika di sekolah ia cenderung sulit untuk dibina ataupun 

diarahkan. 



T : Bagaimana usaha yang dilakukan ibu guru dalam rangka mengatasi anak-

anak yang tidak mau mengikuti kegiatan membaca asmaul husna ? 

J : Usaha yang kami lakukan ialah dengan melakukan pendekatan-

pendekatan kepada mereka, misalnya dengan memberikan mereka 

penghargaan seperti hadiah seperti cap bintang, alat tulis atau jajan. 

Sehingga mereka termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

T : Apa faktor pendukung dari pembentukan karakter islami di KB Atakal 

Bayan ini ? 

J : Faktor pendukung dalam pembentukan kepribadian siswa diantaranya 

yaitu dengan adanya lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik, 

sarana dan pra sarana yang mendukung dalam melakukan kegiatan. Seperti 

halnya pembiasaan asmaul husna, itu dari sekolah memberikan fasilitas 

sound sistem dan mic 

T : Cukup sampai disini pak, saya ucakan terimakasih atas semuanya. 

J : Ya, sama-sama mbak 

T : Assalamu’alaikum 

J : Wa’alaikumsalam 

 

 

 


