
Hari, tanggal : senin, 06 Maret 2017

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : RA Al-Hidayah

Nara Sumber : Elah Maspari Hulaelah (Guru RA Al-Hidayah)

No Pertanyaan Jawaban 

1 Assalamualaikum ibu, 

maaf meminta waktunya 

sebentar untuk 

menanyakan beberapa 

pertanyaan tentang 

pendidikan karakter yang 

diterapkan disekolah

Waalaikumsalam, ya mbak tidak apa-apa, apa 

yang mau ditanyakan ?

2 Metode pembelajaran 

seperti apa yang 

diterapkan di sekolah ?

Metode yang digunakan itu ceramah, dongeng 

atau bercerita, nyanyi. Kemudian ada peberian 

tugas, praktek langsung dan Tanya jawab.

3 Untuk sistem Tanya jawab 

sendiri itu bagaimana buk 

?

Untuk metode tyanya jawab itu ada dua tipe yaitu 

: klasiikal atau bertanya pada semua peserta 

didik, kemudian ada individual atau bertanya 



khusus pada satu peseta didik.

Jadi pertanyaan itu kita tujukan pada peserta 

didik yang belajar

4 Apakah kendala yang 

dihadapi dalam 

pembelajaran ?

Untuk kendala, namanya anak-anak kadang ada 

anak yang terlalu aktif dikelas bisa gaduh sendiri, 

kekeh sama tempat duduk nya, ya nakal nya anak 

usia segitulah mbak, kadang kita lagi jelasin kan 

dia malah ngobrol sendiri atau gangguin teman-

temannya.

Kebetulan disekolah ini kan orangtua tidak boleh 

menunggu anaknya selama sekolah, itu agar kita 

melatih kemandirian peserta didik itu sendiri 

mbak, jadi orangtua hanya diberi waktu satu 

minggu untuk menunggui anaknya sekolah disini 

dari pagi sampai selesai pulang sekolah. 

Selebihnya itu jadi tanggung jawab saya sebagai 

guru, bagaimana mengkondisikan kelas, 

membuat mereka mau belajar. Kurang lebih 

seperti tu.

5 Bagaimana cara 

merancang perencanaan 

Yang kami gunakan disekolah ini sebelum 

belajar kami merangcang yang namanya Rencana 



pembelajaran yang 

diterapkan disekolah ?

Kegiatan Mingguan (RKM) itu kami buat 

pertahun ajaran selama dua semester. Rkm ini 

kita sesuaikan dengan matrix yang telah kita 

susun pada saat rapat tahunan guru-guru.

Kemudian setelah selesai merancang RKM kami 

khususkan lagi rencana pembelajarannya ke RKH 

(Rencana Kegiatan Harian) RKH ini perminggu, 

dimana disini sudah dijelaskan rencana 

pembelajarannya berdasarkan tema belajar. Satu 

sub tema pembelajaran alokasi waktunya bisa 

2minggu sampai 3minggu 

6 Untuk tema 

pembelajarannya sediri itu 

temanya apa saja buk?

Untuk tema pembelajaran, disini kan dibagi dua 

kelompok belajar, ada kelompok A dan 

kelompok B. untuk kelompok A usianya dari 4 th 

– 5 th untuk tema belajarnya yaitu : 

- Amaliah Romadhon (meliputi kewajiban 

puasa, zakat fitrah dan idul fitri)

- Diri sendiri (aku hamba Allah, panca 

indera serta kesukaanku)

- Lingkungan (meliputi lingkungan rumah, 

keluarga dan juga lingkungan sekolah)



- Kebutuhanku (meliputi 

makanan&minuman, pakaian, kebersihan, 

kesehatan serta keamanan)

- Negaraku (meliputi nama dan lambang 

Negara, pahlawanku serta kehidupan di 

desa dan di kota)

- Binatang 

- Tanaman

- Rekreasi

- Macam-macam pekerjaan

- Air, api dan udara

- Alat komunikasi

- Alam semesta

Sedangkan untuk kelompok B kurang lebih sama 

yaitu :

- Amaliah Romadhon (meliputi kewajiban 

puasa, zakat fitrah dan idul fitri)

- Diri sendiri (aku hamba Allah, panca 

indera serta kesukaanku)

- Lingkungan (meliputi lingkungan rumah, 

keluarga dan juga lingkungan sekolah)



- Kebutuhanku (meliputi 

makanan&minuman, pakaian, kebersihan, 

kesehatan serta keamanan)

- Negaraku (meliputi nama dan lambang 

Negara, pahlawanku serta kehidupan di 

desa dan di kota)

- Binatang 

- Tanaman

- Rekreasi

- Macam-macam pekerjaan

- Air, api dan udara

- Alat komunikasi

- Alam semesta

7 Untuk kegiatannya sendiri 

itu bagaimana buk? 

Apakah peserta didik 

hanya belajar dikelas atau 

ada praktek secara 

langsung ?

Seperti yang sudah saya jawab di pertanyaan 

sebelumnya bahawa, pembelajarannya itu ada 

praktek langsung, seperti pada materi lingkungan 

kan ada materi tentang kebersihan, nah anak 

diajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan 

agar tetap bersih dengan car membuang sampah 

pada tempatnya. Begitu pun dengan ,materi 



lainnya agar peserta didik faham 

8 Bagaimana evaluasi 

pembelajaran diakhir 

tahun ajar buk?

Untuk evaluasi pembelajaran, kami tidak 

melakukan tes akan tetapi kami melihat dari hasil 

observasai belajar yang sudah di tetapka pada 

RKM, kemudia ada unjuk kerja yaitu berupa 

tugas

9 Pendiidkan karakter 

seperti apa yang dicapai di 

sekolah ini ?

Untuk capaian yang diharapkan pada peserta 

didik yang sekolah disini ialah

- Mandiri

- Disiplin dan

- Berakhlakul karimah

10 Bagaimana peran orang 

tua peserta didik di 

sekolah ini bu ?

Utuk peran orang tua sangat dibutuhkan dalam 

perkembangan tumbuhkembang anak, karna kita 

kan tidak tahu bagaimana perkembangan peserta 

didik diluar sekolah, maka jelas orangtua 

diharuskan sering berkonsultsai dengan pengajar 

disini agar terpantau sudah sejauh mana peserta 

didik perkembanganya.

11 Mungkin itu saja yang 

saya tanyakan buk, terima 

kasih atas waktu yang ibu 

Iya mbak sama-sama, mohon maaf apabila ada 

salah kata ibuk dalam memberi jawaban, atau 

penjelasan. Mudah-mudahan dilancarkan 



berikan. skripsinya, lancar sampai wisuda.

12 Aamiin, terima kasih buk, 

wassalamualaikum

Sama-sama mbak, waalaikum salam



Hari, tanggal : senin, 06 Maret 2017

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : RA Al-Hidayah

Nara Sumber : Hj. Keuis Ulpah Latipah, S.Pd. (Kepala Sekolah RA Al-Hidayah)

No Pertanyaan Jawaban 

1 Assalamualaikum buk, 

mohon maaf menggangu 

waktunya sebentar untuk 

wawancara seputar 

sekolah

Waalaikumsalam mbak, oh iya boleh mbak, apa 

yang mau ditanyakan ?

2 Bagaimana sejarah 

berdirinya sekolah ini ?

Sejarah berdirinya sekolah ini panjang mbak, tpi 

saya jelaskan secara garis besarnya saja ya.

Pendiri sekolah ini ialah H. Badrudin dan Hj. 

Ningrum, sebelum mereka membangun sekolah 

ini beliau lebih dulu membangun sebuah Panti 

Asuhan pada yahun 1950 untuk anak-anak yatim 

piatu dan anak kurang mampu, kemudian pada 

tahun 1958 didirikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) 

bagi anak-anak panti asuhan khususnya, 



umumnya bagi masyarakat lainnya. 

Alhamdulillah perkembangan sekolah sangat 

bagus, dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan pra sekolah semakin 

tinggi, sehingga H. Badrudin dan Hj. Ningrum 

memutuskan untuk membuka pendidikan pra 

sekolah pada tahun 1987 yang diberi nama RA 

Al-Hidayah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang 

sekolah ini masih banyak peminatnya dan juga 

msih jadi tempat untuk anak-anak sekolah di 

jenjang pendidikan pra sekolah yang islami. 

Kurang lebih seperti itu mbak sejarah berdirinya 

sekolah ini

3 Apa visi dan misi RA AL-

Hidayah ?

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, RA Al-

hidayah Rancakeuyeup memiliki visi sebagai 

pandangan yang ingin dicapai dimasa yang akan 

datang. Adapun visi dari RA Al-Hidayah 

RAncakeuyeup ialah “Terciptanya anak didik 

yang mandiri, disiplin, dan berakhlakul karimah”. 

Jadi kita lebih menekankan pada karakter 

disiplin, mandi serta berakhlakul karimah atau 



anak yang berkarakter islami.

Misi RA-Alhidayah Rancakeuyeup 

- Penanaman tanggung jawab pribadi.

- Pembiasaan sikap positif dalam 

kehidupan sehari-hari.

- Penerapan akhlak

4 Apa ada metode atau 

model pembelajaran yang 

dijadikan rujukan oleh 

sekolah buk ?

Ada mbak, untuk metode pembelajaran yang 

dijadikan rujukan dalam mengimplemtasikan 

pendidikan karakter disekolah ini ialah sesuia 

dengan ketetapan pemerintah, yakni 

menggunakan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) 

Membawa implikasi terhadap model 

pembelajaran berdasarkan minat yang dilakukan 

dan direncanakan oleh guru pada saat proses 

belajar mengajar untuk menjamin mutu 

pembelajaran.

5 Bagaimana cara 

merancang perencanaan 

pembelajaran yang 

Implementasi perencanaan dilakukan dalam 

bentuk RKM dan RKH, dan untuk 

pembelajarannya dilakukan oleh Guru yang 



diterapkan disekolah ? mengajar di kelompok kelas masing-masing

6 Pendidikan karakter yang 

menjadi unggulan 

disekolah ini apa buk?

Di sekolah ini ada materi hafalan, jadi peserta 

didik di berikan materi hafalan berupa 

- Doa-doa sehari-hari

- Surat-surat pendek dari at-takstur sampai 

an-naas

- Bacaan sholat

7 Untuk sistematika 

hafalannya itu sendiri 

seperti apa buk ?

Untuk hafalan kita bekerja sama dengan orang 

tua peserta didik, dimana peserta didik terlebih 

dahulu setoran hafalan kepada orang tua nya 

sampai dia hafal dan lancar kemudian di sekolah, 

guru yang akan melanjutkan setoran hafalan 

peserta didik tersebut. Jadi, dalam seminggu itu 

ada beberapa hari ditambah pembelajarannya 

dengan hafalan tersebut

8 Untuk kendalanya apa 

yang dihadapi dalam 

menerapkan pembelajaran 

ini ?

Kemdala yang dihadapi ialah, ada beberapa 

orang tua yang memang kurang lancar dalam 

membaca Al-Quran sehingga bacaan peserta 

didik pun tidak ada yang membetulkan, padahal 

kerjasama antara Guru dan Orang Tua peserta 

didik disini sangat dibutuhkan agar pembelajaran 



yang diterapkan disini mampu berjalan dengan 

baik.

Disini, keagamaannya lebih di utamakan karna 

ini juga RA ya bukan TK dimana kita dibawah 

naungan Yayasan Pondok Pesantren dan juga 

Depag, maka materi agama disini begitu 

ditekankan. Agar peserta didik yang sekolah 

disini tidak hanya pandai dalam hal akademis 

saja, tetapi bekal keagamaannya pun sudah 

ditanamakan sejak dini

9 Bagaimana cara 

mengetahui hasil dari 

penddikan karakter yang 

diterapkan disekolah ini? 

Hasil pendidikan karakter dapat diketahui dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

antar teori dan penerapan akhlakul karimah 

(karakter positif)

10 Apa kendala yang 

dihadapi dari penerapan 

pendidikan karakter ini ? 

dan bagaimana solusinya?

Salah satu kendala dalam mengimplementasikan 

pendidikan karkater, kurang adaya kerja sama 

antara guru dengan orangtua dalam 

menumbuhkembangkan karakter anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa teratasi 

dengan adanya saling kerjasama antara guru dan 

orang tua baik didalam lingkunagn RA maupun 



diluar RA, terutama dalam lingkungan keluarga.

11 Mungkin itu saja yang 

saya tanyakan buk, terima 

kasih atas waktu yang ibu 

berikan. 

Iya mbak sama-sama, mohon maaf apabila ada 

salah kata ibuk dalam memberi jawaban, atau 

penjelasan. Mudah-mudahan dilancarkan 

skripsinya, lancar sampai wisuda.

12 Aamiin, terima kasih buk, 

wassalamualaikum

Sama-sama mbak, waalaikum salam



Hari, tanggal : senin, 06 Maret 2017

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : RA Al-Hidayah

Nara Sumber : Hj. Ai Masripah (Guru RA Al-Hidayah kelompok A)

No Pertanyaan Jawaban 

1 Assalamualaikum ibu, 

maaf meminta waktunya 

sebentar untuk 

menanyakan beberapa 

pertanyaan tentang 

pendidikan karakter yang 

diterapkan disekolah

Waalaikumsalam, ya mbak tidak apa-apa, apa 

yang mau ditanyakan ?

2 Metode pembelajaran 

seperti apa yang 

diterapkan di sekolah ?

Metode yang digunakan itu ada beberapa, karan 

kita kan mengajar anak usia dini ya mbak jdi 

lebih ke ceramah, dongeng atau bercerita, nyanyi. 

Kemudian ada pemberian tugas, praktek 

langsung dan Tanya jawab.

3 Untuk sistem Tanya jawab Untuk metode tanya jawab itu ada dua tipe yaitu : 



sendiri itu bagaimana buk 

?

ada Tanya jawab yang diberikan pada semua 

peserta didik, ada Tanya jawab yang dikhususkan 

pada individu nya itu sendiri, seperti saat saya 

nanya begini “puasa itu wajib gak anak-anak?” 

nah itu pertanyaannya sifatnya untuk semua 

peserta didik, kalau untuk yang individu seperti 

ni “mas naufal, sudah kuat puasa sampai jam 

berapa?” seperti itu, jadi kita sebut namanya baru 

kasih pertanyaan 

4 Oh iya, nah untuk kendala 

sediri buk Apakah kendala 

yang dihadapi dalam 

pembelajaran ?

Kalau untuk kendala selama proses pembelajaran 

paling ya itu anak-anak yang rewel, gamau 

belajar, karana kan saya mengajar di kelompok A 

dan umurnya itu masih kecil-kecil memang, usia 

4-5 th jadi memang agak susah jika diajak 

belajar, apalagi pas awal tahun ajaran baru. Tapi 

selebihnya tidak ada jika sudah terbiasa sudah 

mulai bisa belajar biasa.

5 Bagaimana cara 

merancang perencanaan 

pembelajaran yang 

diterapkan disekolah ?

Yang kami gunakan disekolah ini sebelum 

belajar kami merangcang yang namanya Rencana 

Kegiatan Mingguan (RKM) itu kami buat 

pertahun ajaran selama dua semester. Rkm ini 



kita sesuaikan dengan matrix yang telah kita 

susun pada saat rapat tahunan guru-guru.

Kemudian setelah selesai merancang RKM kami 

khususkan lagi rencana pembelajarannya ke RKH 

(Rencana Kegiatan Harian) RKH ini perminggu, 

dimana disini sudah dijelaskan rencana 

pembelajarannya berdasarkan tema belajar. Satu 

sub tema pembelajaran alokasi waktunya bisa 

2minggu sampai 3minggu 

6 Untuk tema 

pembelajarannya sediri itu 

temanya apa saja buk?

Untuk tema pembelajaran, disini kan dibagi dua 

kelompok belajar, ada kelompok A dan 

kelompok B. untuk kelompok A usianya dari 4 th 

– 5 th untuk tema belajarnya yaitu : 

- Amaliah Romadhon (meliputi kewajiban 

puasa, zakat fitrah dan idul fitri)

- Diri sendiri (aku hamba Allah, panca 

indera serta kesukaanku)

- Lingkungan (meliputi lingkungan rumah, 

keluarga dan juga lingkungan sekolah)

- Kebutuhanku (meliputi 

makanan&minuman, pakaian, kebersihan, 



kesehatan serta keamanan)

- Negaraku (meliputi nama dan lambang 

Negara, pahlawanku serta kehidupan di 

desa dan di kota)

- Binatang 

- Tanaman

- Rekreasi

- Macam-macam pekerjaan

- Air, api dan udara

- Alat komunikasi

- Alam semesta

7 Untuk kegiatannya sendiri 

itu bagaimana buk? 

Apakah peserta didik 

hanya belajar dikelas atau 

ada praktek secara 

langsung ?

Kalau untuk pembelajaran sendiri kita beragam 

mbak, tergantung tema pembelajarannya, 

biasanya nya ceramah, ada juga praktek langsung

Tapi biasanya peserta didik lebih senang praktek 

langsung, karena memang pendidikan pra 

sekolah itu sifatnya bermain dan belajar, akan 

tetapi kita menyeimbangkan keduanya agar 

peserta didik mampu memahami materi 

pembelajaran yang diberikan

8 Bagaimana evaluasi Untuk evaluasi pembelajaran, kami tidak 



pembelajaran diakhir 

tahun ajar buk?

melakukan tes akan tetapi kami melihat dari hasil 

observasai belajar yang sudah di tetapkan pada 

RKM, kemudian ada unjuk kerja yaitu berupa 

tugas individu

9 Pendidikan karakter 

seperti apa yang dicapai di 

sekolah ini ?

Untuk capaian yang diharapkan pada peserta 

didik yang sekolah disini sesuai seperti visi dari 

sekolah ini yaitu :

- Mandiri

- Disiplin dan

- Berakhlakul karimah

10 Baiklah terima kasih atas 

waktu yang telah ibu 

berikan, mungkin hanya 

itu saja yang saya 

tanyakan ada ibu

Iya mbak sama-sama, saya jug aminta maaf 

apabila jawabannya kurang memuaskan. Semoga 

apa yang mbak cari di sekolah ini bisa mbak 

dapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dan semoga lancar sampai lulus 



  

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-BARKAH

RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-HIDAYAH
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Rancakeuyeup Cilangkap Ds. Sukajaya Kec. Tanggeung 43267 Kab. Cianjur Telp. 0263 5014128 Jabar

PROFIL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
AL-HIDAYAH

A. IDENTITAS MADRASAH
1. Nama RA : RA  AL-HIDAYAH
2. Alamat : 

a. Kampung : Rancakeuyeup, Cilangkap
b. Desa : Sukajaya
c. Kecamatan : Tanggeung
d. Kabupaten : Cianjur
e. Kode Pos : 43267
f. Provinsi : Jawa Barat
g. Tlp. : 0263-5014128, 081563232147

3. Status Madrasah : Swasta
4. NSM : 1012322030115
5. NPSN : 20256509
6. Akredtiasi : A
7. Tanggal & Nomor Sertifikat : 02.00/441/BAP-SM/10/2008
8. M/X/2011
9. Tahun Berdiri : 1987
10. Nama Kepala Madrasah : Hj. Keuis Ulpah Latipah, S.Pd.
11. Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al-Barkah
12. Status Tanah :  Milik Yayasan

B. DATA GURU DAN SISWA
a. Guru dan Staff

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1 Kepala 1 Non PNS
2 Guru 2 GTY
3 Kepala TU 2 TTY
4 Operator 1

Jumlah 6

b. Siswa

Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah
Ket.

A 4 7 11
B 2 6 8



Jumlah 6 13 19

C. FASILITAS MADRASAH
No. Jenis Ruangan/

Fasilitas
Jumlah 

Ruangan
Kondisi Ket.

Baik Rusak 
Sedang

Rusak
Berat

1 Ruang kelas 2 2
2 Ruang kepala 1 1
3 Ruang guru 1 1
4 Ruang perpustakaan 1 1
5 Ruang TU 1 1
6 Masjid 1 1
7 Toilet 2 2
8 Mebeuler
9 a. Meja guru 2 2

10 b. Meja siswa 19 19
11 c. Kursi guru 2 2
12 d. Kursi siswa 19 19
13 e. Papan tulis 2 2

D. DATA GURU

No. Nama TPK Pend. Akhir
Tugas Mengajar
(Diisi Bid. Studi)

Keteran
gan

1 Hj.Keuis Ulpah Latipah, S.Pd. S-1 Kepala
2 Elah Maspari Hulaelah SPG-TK Kelas B
3 Hj.Ai Masripah SLTA Kelas A
4 Widya Maulidyana SLTA TU
5 Ratna SLTA TU
6 Saeful MA Operator

E. KEADAAN TANAH DAN BANGUNAN

1. Kepemilikan tanah : Yayasan
2. Luas Tanah : 100 M
3. Luas Bangunan : 49
4. Status Tanah : Hibah

Cianjur,  Oktober 2016

Kepala
RA Al-Hidayah,

HJ. KEUIS ULPAH LATIPAH, S.Pd.



Hasil Wawancara

1. Model pendidikan yang dijadikan rujukan oleh RA Al-Hidayah dalam 
mengimplementasikan pendidikan karakter adalah sesuai dengan ketetapan 
pemerintah yakni menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 
membawa implikasi terhadap model pembelajaran berdasarkan minat yang 
dilakukan dan diirencanakan oleh guru pada saat proses belajar mengajar untuk 
menjamin mutu pembelajaran.

2. Implementasi perencanaan dilakukan  dalam bentuk RKM dan RKH
3. Metode yang digunakan berupa observasi, percakapan, unjuk kerja, 

pengucapan, dll
4. Kegiatan pembelajaran, dilakukan secara klasikal,  kelompok, dan bimbingan 

individu
5. Teknik evaluasi dilakukan baik secara  observasi, percakapan, unjuk kerja, 

pengucapan,
6. Hasil pendidikan karakter dapat diketahui dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari atara teori dan penerapan akhalkul karimah (karakter 
positif)

7. Salah satu kendala dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, kurang 
adanya kerjasama antara guru dengan orang tua dalam menumbuhkemangkan 
karakter anak dalam kehidupan sehari-hari.    Hal ini bisa teratasi dengan 
adanya saling kerjasama antara guru dan orang tua baik didalam lingkungan 
RA maupun di luar lingkungan RA terutama dalam lingkungan keluarga. 








