
LAMPIRAN 1 (PEDOMAN WAWANCARA) 

PEDOMAN WAWANCARA BEBAS 

KEPADA KEPALA SEKOLAH 

 

I. Petunjuk Umum 

 Tujuan penelitian ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sedangkan konsentrasinya 

dikhususkan pada peningkatan kualitas mutu pendidikan secara maksimal 

dengan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Prestasi 

Akademik. 

 Dalam mengisi wawancara tes ini anda tidak perlu ragu-ragu, karena 

hasilnya tidak mempengaruhi apapun pada diri anda. Jawablah dengan jujur 

sesuai dengan hati nurani anda. Jawablah dengan perasaan bebas, jangan 

menjawab apa yang sebaiknya namun jawablah sesuai dengan apa adanya. 

Tidak ada jawaban yang salah, jawaban anda semua benar adanya. Kami akan 

menjamin kerahasiaannya. Jawablah semua pertanyaan yang tersedia pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

A. IDENTITAS NARA SUMBER 

Nama    : ...................................................................... 

Tempat / Tanggal Lahir  : ...................................................................... 

Jenis Kelamin  :....................................................................... 

Umur    : ...................................................................... 

Nama Instansi  :....................................................................... 

Alamat Instansi  :....................................................................... 

Jabatan Dalam Instansi :....................................................................... 

Alamat Rumah  : ...................................................................... 

Nomor Telp/HP  :....................................................................... 

B. PETUNJUK PENGISIAN  



 

1. Jawablah Pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan 

2. Jawablah dengan sikap yang baik dan penuh kejujuran dan setelah 

anda jawab semua, mohon segera diserahkan kepada kami. Terima 

kasih. 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan 

yang ada! 

Tanggal Wawancara  : 

Tempat    : 

Jam    : 

Pewawancara   : 

 

1. Bagaimanakah profil dan visi misi sekolah yang Bpak/Ibu pimpin? 

2. Adakah komunikasi yang baik antara anda dengan waka dan para 

guru? 

3. Apakah sekolah yang anda pimpin menerapkan Sistem manajemen 

mutu terpadu dalam  mencapai visi dan misi sekolah? jelaskan! 

4. Langkah apa sajakah yang anda lakukan dalam mewujudkan 

kesuksesan prestasi akademik di sekolah yang anda pimpin? Mohon 

paparkan! 

5. Apakah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu mampu 

meningkatkan prestasi akademik pada sekolah yang anda pimpin? 

Mohon jelaskan!  

6. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan 

terlaksananya manajemen mutu terpadu di sekolah anda? 

7. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam mengatasi hambatan pada 

implementasi manajemen mutu terpadu? mohon jelaskan! 

 

Terima kasih..... Semoga kesuksesan selalu menyertai anda! 



PEDOMAN WAWANCARA BEBAS 

KEPADA WAKA KURIKULUM SEKOLAH 

 

 

I. Petunjuk Umum 

Tujuan penelitian ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sedangkan konsentrasinya 

dikhususkan pada peningkatan kualitas mutu pendidikan secara maksimal 

dengan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan 

Prestasi Akademik. 

Dalam mengisi wawancara tes ini anda tidak perlu ragu-ragu, karena 

hasilnya tidak mempengaruhi apapun pada diri anda. Jawablah dengan jujur 

sesuai dengan hati nurani anda. Jawablah dengan perasaan bebas, jangan 

menjawab apa yang sebaiknya namun jawablah sesuai dengan apa adanya. 

Tidak ada jawaban yang salah, jawaban anda semua benar adanya. Kami 

akan menjamin kerahasiaannya. Jawablah semua pertanyaan yang tersedia 

pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

A. IDENTITAS NARASUMBER 

Nama    : ...................................................................... 

Tempat / Tanggal Lahir  : ...................................................................... 

Jenis Kelamin  :....................................................................... 

Umur    : ...................................................................... 

Nama Instansi  :....................................................................... 

Alamat Instansi  :....................................................................... 

Jabatan Dalam Instansi :....................................................................... 

Alamat Rumah  : ...................................................................... 

Nomor Telp/HP  :....................................................................... 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN  

a. Jawablah Pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan 



b. Jawablah dengan sikap yang baik dan penuh kejujuran dan setelah 

anda jawab semua, mohon segera diserahkan kepada kami. Terima 

kasih. 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan 

yang ada! 

Tanggal Wawancara  : 

Tempat    : 

Jam    : 

Pewawancara   : 

1. Sudah berapa lamakah anda sebagai waka kurikulum di MTs. Negeri 2 

Kudus ini? 

2. Apa yang anda pahami tentang manajemen mutu terpadu? 

3. Apakah kurikulum yang anda programkan sesuai dengan manjemen 

mutu terpadu yang diterapkan sekolah? 

4. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam menerapkan manjemen 

mutu terpadu di sekolah dalam meningkatkan prestasi akademik? 

Mohon paparkan! 

5. Bagaimanakah komunikasi anda dengan kepala sekolah, waka yang 

lain, guru, komite dan siswa? jelaskan!  

6. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kurikulum 

berbasis manajemen mutu terpadu di sekolah anda? 

7. Apakah kurikulum berbasis manajemen mutu terpadu yang diterapkan 

di sekolah anda dapat meningkatkan prestasi akademik siswa? Mohon 

jelaskan! 

 

Terima kasih..... Semoga kesuksesan selalu menyertai anda! 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA BEBAS 

KEPADA KOMITE/WALI MURID 

 

I. Petunjuk Umum 

Tujuan penelitian ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sedangkan konsentrasinya 

dikhususkan pada peningkatan kualitas mutu pendidikan secara maksimal 

dengan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan 

Prestasi Akademik. 

Dalam mengisi wawancara tes ini anda tidak perlu ragu-ragu, karena 

hasilnya tidak mempengaruhi apapun pada diri anda. Jawablah dengan jujur 

sesuai dengan hati nurani anda. Jawablah dengan perasaan bebas, jangan 

menjawab apa yang sebaiknya namun jawablah sesuai dengan apa adanya. 

Tidak ada jawaban yang salah, jawaban anda semua benar adanya. Kami 

akan menjamin kerahasiaannya. Jawablah semua pertanyaan yang tersedia 

pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

A. IDENTITAS NARASUMBER 

Nama    : ...................................................................... 

Tempat / Tanggal Lahir  : ...................................................................... 

Jenis Kelamin  :....................................................................... 

Umur    : ...................................................................... 

Nama Instansi  :....................................................................... 

Alamat Instansi  :....................................................................... 

Jabatan Dalam Instansi :....................................................................... 

Alamat Rumah  : ...................................................................... 

Nomor Telp/HP  :....................................................................... 

 



B. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Jawablah Pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan 

2. Jawablah dengan sikap yang baik dan penuh kejujuran dan setelah 

anda jawab semua, mohon segera diserahkan kepada kami. Terima 

kasih. 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kenyataan dan keadaan 

yang ada! 

Tanggal Wawancara  : 

Tempat    : 

Jam    : 

Pewawancara   : 

1. Apakah anda tau kalau sekolah tempat anak anda menerapkan 

manjemen mutu terpadu? 

2. Apa anda mengetahui tentang manjemen mutu terpadu? 

3. Apakah selalu ada koordinasi dari sekolah dengan komite dan wali 

murid terkaid manajemen, kurikulum dan prestasi sekolah? mohon 

dijelaskan! 

4. Bagaimana peran anda dalam implementasi manjemen, kurikulum dan 

prestasi sekolah?  

5. Sudah tepatkah manajemen yang di terapkan sekolah? mohon 

dijelaskan beserta alasannya!  

6 Anda sebagai komite/wali murid, apakah mendukung manajemen 

mutu terpadu yang diterapkan sekolah? 

7 Harapan apa saja yang anda inginkan dari sekolah tentang penerapan 

manajemen mutu terpadu? 

8 Sejauh manakah keikut sertaan anda dalam implementasi manajemen 

mutu terpadu di sekolah anak anda?  

9 Dalam satu semester, berapa kali sekolah melakukan koordinasi 

dengan anda? 



10 Seberapa besar manfaat yang anda rasakan setelah sekolah 

menerapkan manajemen mutu terpadu?  

11 Apakah sekolah selalu memperhatikan masukan dan harapan yang 

anda sampaiakn? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terima kasih..... Semoga jawaban anda bermanfaat! 

 



LAMPIRAN 2  HASIL WAWANCARA 

 

1. Kepala Sekolah 

Berikut hasil wawancara kepada kepala seklah Mts. Negeri 2 Kudus: 

1. Bagaimanakah profil dan visi misi sekolah yang Bpak/Ibu pimpin? 

Terdapat dalam buku profil sekolah dan bisa koordinasi dengan TU 

2. Adakah komunikasi yang baik antara anda dengan waka dan para 

guru? 

Hubungan kami sangat baik, dengan indikator: iklim di Mts. Negeri 2 

Kudus cenderung sejuk, kompak, nyaman, saling menyapa dan selalu 

ada koordinasi bulanan dan koordinasi yang bersifat insidentil. Kami 

juga selalu saling mensuport dalam peningkatan kompetensi. 

3. Apakah sekolah yang anda pimpin menerapkan Sistem manajemen 

mutu terpadu dalam  mencapai visi dan misi sekolah? jelaskan! 

Ya menerapkan sistem manajemen mutu terpadu, karena menurut 

kami dengan sistem manajemen ini visi dan misi kami dapat tercapai 

secara maksimal. 

4. Langkah apa sajakah yang anda lakukan dalam mewujudkan 

kesuksesan prestasi akademik di sekolah yang anda pimpin? Mohon 

paparkan! 

Langkahnya adalah: 

a. Mengevaluasi hasil dari tahun sebelumnya/yang sudah berjalan 

b. Menentukan target baru 

c. Menyusun program bersama kepala, waka, guru dan komite 

d. Melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh madrasah 

e. Evaluasi hasil program madrasah dalam akademik, dan pada 

tahun pelajaran 2018/2019 Mts. Negeri 2 Kudus UN peringkat 8 di 

tingkat Kabupaten 

5. Apakah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu mampu 



meningkatkan prestasi akademik pada sekolah yang anda pimpin? 

Mohon jelaskan!  

Mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terbukti pada tahun 

pelajaran 2018/2019 Mts. Negeri 2 Kudus UN peringkat 8 di tingkat 

Kabupaten yang tahun tahun sebelumnya berada di tingkat 15 dan 20 

tingkat Kabupaten. Dan seluruh hasil belajar siswa lebih dari 

setandar KKM 

6. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan 

terlaksananya manajemen mutu terpadu di sekolah anda? 

Penghambat: 

a. SDM guru yang usianya sudah di atas 50 tahun sudah sulit untuk 

di ajak berihtiar lebihkeras. 

b. Kompetensi siswa = akademiknya selalu perlu motivasi dan 

support yang lebih. 

Pendorong: 

a. Sarana dan prasarana lembaga sudah lengkap dan memadahi 

7. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam mengatasi hambatan pada 

implementasi manajemen mutu terpadu? mohon jelaskan! 

Langkahnya adalah: 

a. Guru Afridi 

b. Sosialisasi akademik 

c. TU Afriding 3 bulan 

d. Melakukan MOU GO (Try Out) 

e. Tambahan materi di luar jam KBM pada kelas unggulan dan kelas 

9 (6 jam). Kelas unggulan ada 2: Sains dan Tahfidz 

 

2.  Waka Kurikulum 

1. Sudah berapa lamakah anda sebagai waka kurikulum di MTs. Negeri 2 



Kudus ini? 

Lebih dari 10 tahun 

2. Apa yang anda pahami tentang manajemen mutu terpadu? 

Sejauh yang saya pahami tentang manjemen mutu terpadu adalah 

sebuah manajemen yang mengedepankan apa yang di inginkan 

konsumen (wali murid dan siswa), dimana dalam implementasinya 

semua elemen (kepala, waka, guru, pegawai, siswa, wali murid, 

komite) bersama sama dan bekerjasama serta selalu berkoordinasi 

dalam mencapai target yang telah di tentukan. 

3. Apakah kurikulum yang anda programkan sesuai dengan manjemen 

mutu terpadu yang diterapkan sekolah? 

Ya, namun masih perlu terus adanya penyempurnaan, dan kami sudah 

membuka kelas regular dan unggulan 

4. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam menerapkan manjemen 

mutu terpadu di sekolah dalam meningkatkan prestasi akademik? 

Mohon paparkan! 

Langkahnya adalah: 

a. Pemenuhan sarana prasarana yang memadai dan sesuai 

b. Pemenuhan media pembelajaran 

c. Peningkatan kompetensi guru 

d. Mengikut sertakan selalu peran serta wali murid dan komite dalam 

proses pencapaian prestasi akademik maupun non akademik. 

5. Bagaimanakah komunikasi anda dengan kepala sekolah, waka yang 

lain, guru, komite dan siswa? jelaskan!  

Komunikasi kami baik, dan setiap bualan ada rapat koordinasi antara 

keplaa, waka-waka, guru dan karayawan/pegawai. 

6. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kurikulum 

berbasis manajemen mutu terpadu di sekolah anda? 

Penghambat:  

Hampir separo lebih siswa Mts. Negeri 2 Kudus adalah secara 



ekonomi pada posisi menengah kebawah, sehingga dalam 

pelaksanaan proses kegiatan pendidikan terkendala pada faktor dana. 

Pendukung:  

MOU dengan lembaga lain, yaitu dengan Ekstra motorsican Club dan 

JEC  

7. Apakah kurikulum berbasis manajemen mutu terpadu yang diterapkan 

di sekolah anda dapat meningkatkan prestasi akademik siswa? Mohon 

jelaskan! 

Ya dapat meningkatkan prestasi akademik, setidaknya hasil ujian 

nasional selalu meningkat lebih baik. 

 

3. Guru 

1. Sudah berapa lamakah anda sebagai guru di MTs. Negeri 2 Kudus ini? 

Lebih dari 15tahun 

2. Apa yang anda pahami tentang manajemen mutu terpadu? 

Yang saya tahu tentang manjemen mutu terpadu adalah sebuah 

manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team work, 

produktivitas, dan kepuasan pelanggan. 

3. Apakah kurikulum yang anda jalankan/ajarkan sesuai dengan 

manjemen mutu terpadu yang diterapkan sekolah? 

Ya, namun masih perlu perbaikan. 

4. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam pembelajaran guna 

menerapkan manjemen mutu terpadu di sekolah dalam meningkatkan 

prestasi akademik? Mohon paparkan! 

Langkahnya adalah: 

a. Pembelajaran menggunakan pendekatan scientific dan autentik 

b. Lebih banyak discovery learning dan eksperimen 

c. Pembelajaran tidak hanya di dalam kelas 

d. Guru sebagi fasilitator 



e. Pembelajaran menggunakan media  

f. Pemberian motivasi 

g. Lebih mengedepankan pemberian reward daripada panishman 

h. Penggalian potensi skill diri. 

5. Bagaimanakah komunikasi anda dengan kepala sekolah, waka, guru 

yang lain, komite dan siswa? jelaskan!   

Komunikasi kita baik, dan setiap bualan ada rapat koordinasi antara 

keplaa, waka-waka, guru dan karayawan/pegawai. 

6. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kurikulum 

berbasis manajemen mutu terpadu dalam proses pembelajaran di 

sekolah anda? 

Penghambat:  

Siswa masih membutuhkan penjelasan lebih, dan karena hampir 

semua siswa berlatar belakang dari desa masih banyak yang lugu. 

Pendukung:  

Sarana dan prasarana terpenuhi dan memadahi 

MOU dengan lembaga lain, yaitu dengan Ekstra motorsican Club dan 

JEC  

7. Apakah kurikulum berbasis manajemen mutu terpadu yang diterapkan 

di sekolah anda dapat meningkatkan prestasi akademik siswa? Mohon 

jelaskan! 

Ya dapat meningkatkan prestasi akademik, palng tidak minimalnya 

hasil ujian nasional selalu meningkat lebih baik. 

 

4. Siswa 

1. Ssiswa semuanya menyatakan puas terhadap layanan dari madrasah, 

yang beupa: layanan pembelajaran, layanan sarana prasarana, layanan 

kesehatan, layanan bimbingan konseling, layanan media, layanan IT, 



layanan administrasi, dan layanan- layanan yang lain 

 

 

5. Komite dan Wali Murid (Orang Tua Siswa) 

1. 
Mutu Akademik   Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus dari Tahun 

2017 sampai 2019. Sebagai berikut: Menurut Bapak Moh Amin 

penduduk Desa Golantepus Rt. 05 Rw. 01, yang menjadi responden 

dalam penelitian ini dan juga menjadi salah satu wali murid   

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2  Kudus, menerangkan bahwa tentang 

puas tidaknya akan output pendidikan yang dirasakan secara akademik 

dan penguasaan materi ajar pada putranya yang sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kudus. Pak Amin merasa banyak perkembangan 

positif dan signifikan pada persoalan peningkatan akademik yang 

terjadi pada putranya yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Kudus, selain itu Pak Amin juga menjelaskan bahwa putranya yang 

bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus sangat 

menguasai materi pelajaran dengan baik. Sering kali pak Amin 

mencoba memberikan pertanyaan dan soal yang berkait dengan materi 

yang dipelajari putranya, dan hasilnya sangatlah memuaskan baginya. 

Bukan hnaya pada materi pelajaran umum, bahasa dan materi eksak 

pun putrinya sangat menguasai dengan baik. Ini yang kemudian pak 

Amin merasa sangat puas akan proses pendidikan yang di 

implementasikan di   Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus. Secara 



nilai akademik putrinya pun rata-rata mendapatkan nilai 9. 

2. 
Kepuasan pada persoalan akademik dan penguasaan meteri ajar yang 

yang dilihat dari perkembangan putrinya. Menurut penjelasan Ibu 

Nafis terdapat peningkatan yang sangan baik pada perkembangan 

akademik putrinya “Khairun Nisa” nilai yang diperoleh juga selalu 

meningkat dan penguasaan materi ajar juga sangat baik. di akhir 

wawancara Ibu Nafis menuturkan, bahwa Ibu Nafis puas terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran yang berada di   Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Kudus. 

3. 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus, secara umum perilaku anak di 

rumah/masyarakat dan aplikasi materi belajar dengan lingkungan dari 

penjelasan orang tua prilaku anak baik yang berkaitan dengan tata 

susila (sopan-santun dan tata krama) dan cinta lingkungan dapat 

teraplikasi dengan baik pada diri siswa. Hal ini dibuktikan orang tua 

ketika anak berkomunikasi dengan orang tua, teman dan tetangga, 

serta sikapnya terhadap tumbuhan dan binatang dilingkungan sekitar. 

4. 
Penyampaian orang tua tentang perilaku anak di rumah/masyarakat 

dan aplikasi materi belajar dengan lingkungan merupakan hasil 

internalisasi anak dengan materi pelajaran yang di samapaikan guru 

dengan media, metode dan tehnik pembelajaran yang tepat sehingga 

memberikan kesan positif kepada anak didik untuk direalisasikan 



dalam kehidupan sehari-hari. 

5. 
Biaya pendidikan atau SPP di Mts. Negeri 2 Kudus  menurut wali 

murid tidak jadi persoalan, dikarenakan selain fasitas yang diberikan 

sangat memuaskan juga yang menjadi pertimbangan orang tua adalah 

antara biaya pendidikan dengan proses pendidikan dan pengajaran 

serta output, sangat seimbang bahkan lebih. Karena output yang 

dihasilkan dari proses pendidikan dan pengajaran memberikan nilai 

lebih bagi anak dalam peningkatan perkembangan psikologi, 

akademik, dan jiwa sosial untuk dapat terealisasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6. 
Tenaga pendidik dari hasil wawancara demgan pak Muhani selaku 

wali murid  mengatakan bahwa sikap para tenaga pendidik Mts. 

Negeri 2 Kudus sangat patut di contoh oleh para guru di sekolah yang 

lain. Karena para guru dalam menjalankan keprofesionalannya 

menerapkan sistem among yang mampu membuat peserta didik 

nyaman, senang dan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 (FOTO-FOTO ( PENELITIAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Wawancara bersama bapak kepala MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara bersama Waka Kurikulum MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara bersama Guru MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan Tadarus siswa-siswi MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Siswa-siswi yang berprestasi Akademik 

 

 

   

 

Kegiatan Upacara setiap MTs N 2 Kudus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar MTs N 2 Kudus 



Drum Band MTs N 2 Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Senam bersama siswa-siswi MTs N 2 Kudu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lomba taekwondo juara 1 Kabupaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan jum’at bersih lingkungan dan guru Madrasah 
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Guru MIS Buaran Pekalongan   : Tahun 1995 

Guru MINU, Matholi’ul Falah   : Tahun 2001 

Kepala MINU.Matholi’ul Falah  : Tahun 2006 

Pengawas Madrasah   : Tahun 2019 

 

Demikian riwayat hidup penulis dalam perjalanan pendidikan, semoga dapat 

menjadi perkenalan awal untuk menjalin tali persaudaraan. Mohon maklum 

adanya. 

 

 

Kudus,  27  Maret 2020   

Penulis, 

      

Maslikhah, S.Pd.I 

NIM. 172610000455 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 


