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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI  

Model Penanaman Nilai-Nilai Religiusitas Pada Siswa Di SD Negeri Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang 

1. Mengamati aktivitas anak sebelum masuk jam pelajaran SD Negeri Kaliangkrik. 

2. Mengamati anak pada saat masuk kelas. 

3. Mengamati proses belajar mengajar di kelas SD Negeri Kaliangkrik.  

4. Mengamati anak pada saat keluar kelas waktu istirahat maupun pulang sekolah.  

5. Mengamati aktivitas siswa diluar jam pelajaran SD Negeri Kaliangkrik.  
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Lampiran 2 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 Di SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

1. Gambaran umum lokasi SD Negeri Kaliangkrik. 

2. Visi, Misi, dan tujuan SD Negeri Kaliangkrik.  

3. Struktur organisasi SD Negeri Kaliangkrik.  

4. Sarana prasarana SD Negeri Kaliangkrik.  

5. Prestasi SD Negeri Kaliangkrik  
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA  

Dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

Pada Tanggal ........................... 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa saja ragam nilai yang dikembangkan di SD Negeri Kaliangkrik, Pak? 

2. Apa saja norma-norma yang dikembangkan? 

3. Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

4. Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

5. Apa yang menjadi latar belakang SD Negeri Kaliangkrik menjadi salah 

satu sekolah unggulan? 

6. Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

7. Bagaiamana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

8. Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai religiusitas 

di sekolah? 

9. Bagaimana peran guru dan warga sekolah dalam penanaman nilai 

religiusitas pada peserta didik? 

10. Bagaimana usaha Bapak untuk menanamkan nilai tersebut kepada guru, 

staf dan peserta didik? Apakah dengan langsung memberikan contoh ? 

11. Seandainya ada guru atau peserta didik yang melaksanakan nilai 

religiusitas dalam sekolah ini, biasanya rewardapa yang diberikan? 

12. Punishment apa yang dilakukan ? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA  

Dengan Guru Kelas IV SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

Pada Tanggal....................................... 

Daftar Pertanyaan:  

1. Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

religiusitas pada siswa SD Negeri Kaliangkrik? 

2. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanaman nila-nilai religiusitas 

pada sekolah ini? 

4. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

5. Bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 

6. Menurut Bapak, apa yang menjadi indikator dalam tercapainya 

penanaman niali-nilai religiusitas ini Pak? 

7. Apa saja ragam nilai yang dikembangkan di SD Negeri Kaliangkrik? 

8. Apa saja norma-norma yang dikembangkan? 

9. Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

10. Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

11. Apa yang menjadi latar belakang SD Negeri Kaliangkrik menjadi salah 

satu sekolah unggulan? 

12. Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

13. Bagaiamana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

14. Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai religiusitas 

di sekolah? 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Guru Kelas V SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

Pada Tanggal....................................... 

Daftar Pertanyaan:  

1. Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

religiusitas pada siswa SD Negeri Kaliangkrik? 

2. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanaman nila-nilai religiusitas 

pada sekolah ini? 

4. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

5. Bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 

6. Menurut Bapak, apa yang menjadi indikator dalam tercapainya 

penanaman niali-nilai religiusitas ini Pak? 

7. Apa saja ragam nilai yang dikembangkan di SD Negeri Kaliangkrik? 

8. Apa saja norma-norma yang dikembangkan? 

9. Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

10. Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

11. Apa yang menjadi latar belakang SD Negeri Kaliangkrik menjadi salah 

satu sekolah unggulan? 

12. Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

13. Bagaiamana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

14. Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai religiusitas 

di sekolah? 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA  

Dengan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten 

Magelang 

Pada Tanggal....................................... 

Daftar Pertanyaan:  

1. Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

religiusitas pada sekolah ini khususnya untuk kelas IV dan V? 

2. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanaman nila-nilai religiusitas 

pada sekolah ini? 

4. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam mengatasi problem tersebut? 

5. Bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 

6. Apa yang menjadi indikator dalam tercapainya program ini? 

7. Apa saja ragam nilai yang dikembangkan di SD Negeri Kaliangkrik? 

8. Apa saja norma-norma yang dikembangkan? 

9. Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

10. Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

11. Apa yang menjadi latar belakang SD Negeri Kaliangkrik menjadi salah 

satu sekolah unggulan? 

12. Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

13. Bagaiamana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

14. Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai religiusitas 

di sekolah? 
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15. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 

Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang? 

16. Metode apa saja yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI? 

17. Metode apa yang paling banyak disukai siswa? 
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 

Dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kaliangkrik ( Bapak Seno, S.Pd. ) 

Pada Hari Senin, 12 Desember 2016 (09.30 – 09.55) 

Daftar pertanyaan dan jawaban: 

Peneliti  : Nilai-nilai religiusitas apa sajakah yang ditanamkan pada siswa SD 

Negeri Kaliangkrik? 

Bapak Seno  : Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pembentukan karakter, meliputi  

nilai keimanan, nilai ibadah dan nilai akhlak melalui beberapa kegiatan, 

antara lain sholat berjama’ah (sholat dhuha, sholat dzuhur dan sholat 

jum’at) serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan hal 

keagamaan. Selain dari nilai-nilai tersebut sekolah juga menanamkan 

nilai kebersamaan, kejujuran, kepercayaan diri, dan budaya 5-S ( 

Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun). Dengan budaya 5-S 

diharapkan peserta didik lebih mneghormati orang yang lebih tua dari 

mereka pada umumnya dan guru mereka pada khususnya serta dapat 

menghargai teman sebayanya. 

Peneliti  : Bagaimana aturan sekolah yang mendukung dalam penanaman nilai-

nilai religiusitas? 

Bapak Seno  :SD Negeri Kaliangkrik pada dasarnya merupakan sekolah yang 

berlandaskan dengan nilai agama. Pihak sekolah mneyesuaikan dengan 

kondisi masyarakat karena masyarakat merupakan pendukung baik dari 

segi formal maupun non formal. 

Peneliti  :Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembanganya? 

Bapak Seno  : Adanya bidang kerohanian seperti adanya infak setiap hari jumat, hal 

ini ditujukan agar siswa terbiasa beramal, melakukan sholat wajib dan 

sunnah secara tepat waktu, ketika istirahat pertama anak-anak langsung 

menuju ke mushola yang ada di sebelah timur kantor guru, karena 
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musholanya masih terbatas (kecil) jadi sholat dhuha dilakukan secara 

bergantian atau terjadwal yang setiap harinya terdiri dari satu kelas. 

Tradisi selanjutnya yaitu adanya doa bersama untuk kelas VI yang 

dilakukan minimal satu semsester dua kali, buka puasa bersama, 

melakukan penyembelihan hewan qurban dan perayaan hari-hari besar 

Islam lainnya seperti peristiwa maulid nabi, isra’ mi’raj, dan sebagainya. 

Salah satu pengembanganya yaitu dengan membiasakan perilaku Islami 

dalam kehidupan sehari-hari serta dengan mengembangkan potensi 

peserta didik dengan optimal. Hal ini memang membutuhkan adanya 

kesadaran diri, karena tidak bisa secara instan. Perlu adanya pendekatan 

yang berkelanjutan dan continue. Selain itu juga ada pembelajaran iqro’ 

yang biasa disebut dengan matrikulasi al-Quran.  

Peneliti  : Bagaimana peran komite sekolah dan masyarakat dalam penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

Bapak Seno  : Komite merupakan tangan kanan kepala sekolah yang berkolaborasi 

untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Komite sekolah yang diketuai 

oleh Bapak Sugiyono ini memiliki peran yang cukup penting dalam hal 

ini. Setiap ada pertemuan wali murid, beliau selalu kami undang untuk 

menyampaikan hasil analisanya yang ada di lingkungan luar sekolah, 

sehingga kami pihak sekolah kurang lebih mendapat informasi 

bgaimana selanjutnya langkah kami dalam menanamkan nilai-nilai 

tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya beliau (Bapak Sugiyono) 

memberikan saran kepada wali murid tentang adanya program 

penanaman nilai-nilai religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik ini.  

Peneliti  : Bagaimana usaha sekolah dapat menjadi SD Negeri unggulan ? 

Bapak Seno   : Alhamdulillah menurut evaluasi dari UPT, sekolah kami memiliki 

area wilayah yang strategis, maksudnya yaitu bahwa sekolah kami 

berada di pusat kecamatan Kaliangkrik dan berada di pinngir jalan, 

sehingga mudah dijangkau dengan transportasi apapun. Tidak hanya itu 
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Mbak, sekolah kami juga berada persis di depan kantor kecamatan dan 

berdampingan dengan kantor UPT, sehingga pihak UPT lebih mudah 

melakukan evaluasi karena melihat keseharian dari aktivitas kami. Dari 

segi kualitas, kami berusaha semaksimal mungkin untuk hasil 

pendidikan, hasil pendidikan di sini tidak hanya peringkat UN saja, ya 

meski tidak dipungkiri itu menjadi hal yang penting, akan tetapi hasil 

pendidikan berupa nila-nilai keagamaan juga kami pandang harus 

menjadi salah satu hal yang harus kita optimakan. Keadaan sekolah 

yang ada, meliputi sarana dan prasarana yang kami miliki. Jadi bisa 

dikatakan ada tiga hal mbak yang mungkin mempengaruhi sekolah kami 

menjadi SD negeri unggulan, pertama, adanya hasil evaluasi dari UPT, 

kedua dari segi kualitas dan yang ketiga keadaan sekolah kami.  

Peneliti  : Mengenai best partice di sekolah ini apa ya Pak? terutama tentang 

religiusitas? 

Bapak Seno  : Mm,..dalam kegiatan non akademik, siswa diharapkan memiliki nilai-

nilai religiusitas yang optmal, seperti sudah terbiasa dengan sopan satun, 

kejujuran, saling menghormati dan tanggungjawab terhadap dirinnya, 

sholat tepat waktu, serta mempunyai karakter yang kami harapkan. 

Dalam bidang akademi, alhamdulillah sering menjadi kejuaraan umum,  

seperti menjuarai lomba keagamaan (MAPSI) yang mendapat 8 piala 

dan 7 piala, selaian itu juga menjadi juara LCC, OSN  

Peneliti  : Sarana dan prasarana apa saja yang mendukung dalam praktik 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

Bapak Seno  : Adanya mushola sekolah yang dilengkapi dengan tempat wudhu, 

mukena, sarung dan al-Qur’an, di setiap ruang kelas ditempel gambar 

sholat, orang yang berbuat baik dan doa sehari-hari. Ketika berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, ditambah dengan membaca asmaul 

husna dan surat pendek juz 30. Begitu juga doa setelah pembelajaran 
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selesai, ditambah dengan membaca surat-surat pendek. Hanya bedanya 

tidak ada asmaul husna ketika doa sebelum pulang. 

Peneliti  : Bagaimana peran guru dan tenaga kependidikan dalam penanaman 

nilai religiusitas pada siswa? 

Bapak Seno  : Ya,,pertama guru itu memiliki peran sebagai pendidik, dimana  Guru 

Pengelola kelas berinteraksi langsung dengan siswa lebih efektif, 

sehingga lebih tahu bagaimana perkembangan siswanya, kedua guru 

sebagai teladan,  yaitu pribadi guru yang dilakaukan akan menjadi 

sorotan siswa dan tidak jarang diikuti oleh siswanya, makanya kami 

berusaha dengan semua guru dan warga sekolah ini khususnya untuk 

bertingkah laku sebijak mungkin. Dan yang terakhir guru sebagai 

evaluator, maksudnya yaitu bahwa guru mengevaluasi pribadi siswa 

yang cenderung memiliki nilai-nilai religiusitas yang baik dan buruk, 

sehingga nantinya dialakukan pendekatan yang tepat dalam 

menanganinya.  

Peneliti  : Bagaimana strategi Kepala Sekolah untuk menanamkan nilai tersebut 

kepada guru? 

Bapak Seno  : Alhamdulillah kami selalu mengadakan rapat internal antar guru ya 

mbak, dalam hal ini semua hal yang menyangkut sekolah akan dibahas 

dalam rapat tersebut demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu 

kami juga mengadakan sosialisasi memberi pengertian-pengertian pada 

guru. Ada juga mengikuti workshop, diklat, seminar, BIMTEK OSN, 

Pembuatan PTK, yang nantinya dalam acara tersebut bisa saling 

bertukar pandang tentang bagaimana seharusnya guru itu bertindak. 

Ketika ada persoalan yang sekiranya menggangggu, kami segera 

mengadakan rapat untuk menkoordinasikan bagaimana langkah yang 

tepat untuk kita ambil.  

Peneliti  : Seandaianya ada siswa yang melaksanakan nilai religiusitas dalam 

sekolah ini, biasanya reward dan punishmentapa yang diberikan? 
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Bapak Seno  : Untuk reward biasanya kami memberikan ucapan selamat dan 

motivasi, selanjutnya di kelas itu ada pohon prestasi, dimana anak yang 

mendapat prestasi dan memiliki akhlak yang baik akan diberikan 

bintang yang selanjutnya ditempel dipohon prestasi tersebut. 

Selanjutnya kami pasang di manding foto anak yang memiliki kebiasaan 

baik secara konsisten supaya menjadi motivasi bagi siswa lainya. Untuk 

punishment, kami mulai dari yang sederhana terlebih dahulu yaitu 

dengan menasihati, baru setelah itu jika memang keterlaluan, kami 

memanggil untuk kita tanya secara jelas dan kami beri hukuman yang 

mendidik sebagai pelajaran untuk tidak mengulanginya. Biasanya 

berupa menulis istigfar beserta artinya sebanyak 30 kali, menulis cerita 

akhlak terpuji dan tercela.  

Peneliti  : Bagaimana penguatan dalam pelaksanaan nilai religiusitas? 

Bapak Seno  : Selalu memonitoring kegiatan apakah ada program yang perlu 

diperbaiki atau malah dikembangkan, melakukan evaluasi kegiatan dan 

selalu menanamkan nilai religiusitas pada siswa untuk menjadi 

pembiasaan sehari-hari dalam pribadi siswa.  
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Lampiran 8 

HASIL WAWANCARA 

Dengan Guru Kelas IV SD Negeri Kaliangkrik( IbuSiti Cholifah, S.Pd.SD ) 

Pada Hari Senin, 19 Desember 2016 ( 12.45 – 13.20 ) 

Daftar pertanyaan dan jawaban: 

Peneliti  : Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai religiusitas 

pada siswa di SD Negeri Kaliangkrik? 

Ibu Cholif  : Nah, sebenarnya SD Negeri Kaliangkrik bukan merupakan SD yang berlatar 

belakang islami mbak, tetapi sekolah ini kemudian dikenal sebagai SD 

unggulan karena program-program dan kegiatan-kegiatan keagamaannya. 

Dimulai dengan membiasakan anak sebelum memulai pelajaran dengan 

berdo’a ditambahi dengan membaca Asmaul Husna dan Surat-surat pendek 

(juz 30). Pada saat mau istirahat siswa juga dibimbing dari kantor untuk 

membaca do’a mau makan. Sebelum jam pelajaran terakhir  guru-guru selalu 

mengingatkan kembali untuk sholat sholat lima waktu berkaitan dengan 

memotivasi siswa bahwa untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya dengan 

belajar, tetapi disertai dengan do’a. Jadi intinya model yang kita terapkan itu 

model pembiasaan mbak dan penanaman dengan bentuk berjama’ah. 

Peneliti  : Kegiatan apa saja yang diadakan sebagai upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 

Ibu Cholif  : Em, jadi salah satu kegiatan yang paling menonjol itu shalat dhuhur 

berjamaah dan shalat dhuha. Akan tetapi yang diutamakan bagi kelas IV 

sampai dengan kelas VI aja mbak. Kegiatannya  dijadwal mbak, untuk kelas 

IV hari Senin dan Kamis, untuk kelas V hari Selas dan Jum’at, dan untuk kelas 

VI.  

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi pada proses penanaman nilai-nilai religiusitas 

di sekolah ini?  

Ibu Cholif  : Alah mbak, yang namanya kendala itu pasti ada apalagi pada anak-anak 

mbak. Belum bisa tertib, rasa tanggung jawab masih belum tertanam 

sepenuhnya, serta kurangnya kejujuran. 
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Peneliti  : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

penanaman nilai-nilai religiusitas?  

Ibu Cholif  : Guru-guru baik Guru kelas, guru agama, maupun guru yang lain selalu 

mengingatkan kepada siswa, memberikan teguran, memberikan semacam 

hukuman tetapi yang berekaitan dengan keagaman, misalnya menghafal surat 

pendek, do’a-do’a keseharian, dsb. Ketika guru menemukan siswa yang sedikit 

bandel, kemudian guru melakukan pendekatan kepada orang tua (wali murid). 

Peneliti  : Bagaimana hasil yang dicapai selama ini, Bu?  

Ibu Cholif  : Mengenai hasil pada proses ini belum bisa maksimal mbak, tetapi sudah bisa 

dikatakan sangat baik dan signifikan. Alasan kami menganggap sudah sangat 

baik itu karena kami melihat langsung bagaimana perkembangan anak dalam 

hal ketertarikannya untuk melaksanakan kegiatan kegamaan. Dalam diri anak 

sudah mulai muncul bagaimana pentingnya ilmu agama, mereka lebih 

semangat dalam mata pelajaran PAI, semangat mengikuti ekstrakurikuler yang 

berbasis agama, seperti matrikulasi Al-Qur’an, kaligrafi, TPQ, dll. Siswa-siswa 

juga sudah banyak yang mulai melaksanakan shalat dhuha, shalat dhuhur tanpa 

harus dioprak-oprak lagi mbak. 

Peneliti  : Menurut Ibu, apa yang menjadi indikator dalam tercapainya penenaman nilai-

nilai religiusitas ini Bu?  

Ibu Cholif  : Anak-anak yang sudah bisa menghafal surat-surat pendek, hafal asmaul 

husna, mau melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur tanpa dioprak-

oprak, hafal doa-doa harian, dan kita sebagai pendidik juga senantiasa 

mengamati dari sikap mbak. Sikap yang terbentuk pada diri siswa, antara lain 

kejujuran contohnya saat siswa menemukan uang jatuh mereka selalu 

membawa ke kantor supaya diumumkan berita kehilangan, dalam diri anak 

juga sudah mulai terbentuk sikap toleransi sesama teman, menghargai kepada 

guru, dan mereka juga sangat menyukupi mata pelajaran agama. 

Peneliti  : Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya?  

Ibu Cholif  : Sekolah ini mengadakan kegitan kerohanian seperti adanya infak setiap hari 

jumat, kegiatan ini bertujuan supaya siswa terbiasa beramal, melakukan sholat 
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wajib dan sunnah tepat waktu, ketika istirahat pertama anak-anak langsung 

menuju kemushola yang ada di untuk melaksanakan shalat dhuha yang 

dilakukan secara bergantian setiap harinya mulai kelas IV sampai dengan kelas 

VI. Tradisi lainnya yaitu buka puasa bersama pada bulan Ramadhan, 

melaksanakan shalat Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan qurban. 

Kami juga melakukan pengembangan dengan menanamkan perilaku Islami 

dalam kehidupan sehari-hari serta dengan mengembangkan potensi peserta 

didik dengan optimal. 

Peneliti  : Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

Ibu Cholif  : Sekolah ini mempunyai organisasi komite yang terstruktur mbak, 

terdiri dari beberapa guru, wali murid, serta tokoh dari warga 

Kaliangkrik. Selama ini komite sangat mendukung kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh sekolah, ikut serta dalam melakukan perbaikan baik 

dari sarana maupun program kegiatan. 

Penneliti  : Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

Ibu Cholif  : Keunggulan sekolah ini ya maksudnya mbak? Jadi keunggulan dari 

sekolah ini dari segi penanaman nilai keagamaan mbak. Sekolah ini kan 

sebenarnya bukan sekolah yang berbasis agama, tapi kami sangat 

mengutamakan nilai keagaan. Tetapi perlu diketahui bahwa sekolah ini 

juga tetap unggul dalam bidang akademik mbak. 

Peneliti  : Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam upaya penanaman 

nilai-nilai religiusitas? 

Ibu Cholif :Kelengkapan sarana-prasarana dalam mendukung pelaksanaan 

penanaman nilai religiusitas masih belum terpenuhi mbak, dilihat dari 

ukuran mushola yang masih kurang mencukupi untuk seluruh siswa 

sehingga jadwal shalat berjamaah terjadwal per satu kelas tiap harinya, 

jumlah sarung buat siswa belum mencukupi n jumlah mukena buat siswi 
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belum sebanyak jumlah siswi. Jadi, pihak sekolah menyuruh anak-anak 

untuk membawa dari rumah masing-masing. 

Peneliti  : Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai 

religiusitas di sekolah? 

Ibu Cholif  : Pak kepala sekolah biasanya melakukan sosialisasi tidak hanya pada 

siswa-siswanya. Pada saat mengadakan pertemuan dengan wali murid 

juga menyampaikan mengenai nilai-nilai religiusitas yang kami 

tanamkan di sekolah. Hal itu juga untuk membangun kerjasama antara 

wali murid dengan pihak sekolah mbak, karena pihak sekolah hanya 

bisa mendampingi pada saat di sekolah, ketika di rumah kami meminta 

bantuan kepada orang tua untuk senantiasa mengawasi dan melakukan 

pendampingan. Ketika nanti ada anak yang kurang sesuai perilakunya di 

rumah orang tua bisa konsultasi ke pihka sekolah begitu pun sebaliknya. 
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Lampiran 9 

HASIL WAWANCARA 

Dengan Guru Kelas V SD Negeri Kaliangkrik( Bapak Nuyasin, S.Pd.SD ) 

Pada Hari Selasa,20 Desember 2016 

Daftar pertanyaan dan jawaban: 

Peneliti  : Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

religiusitas pada siswa SD Negeri Kaliangkrik? 

Bapak Nur  : Begini mbak, sekolah ini menanamkan nilai-nilai religiusitas pada 

siswa yang merupakan anak usia dini menggunakan model dan metode 

yang sederhana. Kami menerapkan menggunakan model pembiasaan 

dan nasihat serta hukuman bagi siswa yang melanggar mbak, yang 

menjadi sasaran kami disini mengenai karakter religius anak. Dengan 

adanya pembiasaan, pada awalnya mungkin siswa akan merasa bosan 

dan males akan tetapi kami yakin dengan adanya evaluasi yang rutin, 

motivasi yang mengena kepada peserta didik dan contoh langsung dari 

pendidik mampu membuat siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan 

yang kami terapkan dengan baik dan penuh dengan kesadaran sendiri. 

Lak ada peribahasa tresno jalaran saking kulino mbak, jadi kami 

optimis aja kalo dengan adanya pembiasaan-pembiasaan tentang 

kegiatan keagamaan akan membuat anak juga mulai tertarik untuk 

melaksanakan dan melaksanakan dengan tanpa paksaan. Sedangkan 

beberapa metode yang kami terapkan di sekolah, meliputi keteladanan 

baik dari contoh langsung dari pendidik atau melalui beberapa contoh-

contoh sikap para pemimpin, ibrah dengan cerita, ceramah dan mau’zah 

(nasihat), tanya jawab, perumpamaan dan sindiran, demonstrasi, 

pembiasaan, pengalaman langsung dan penugasan. 

Peneliti  : Kegiatan apa saja yang diadakan dalam upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 
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Bapak Nur  : Jadi, upaya yang kami tanamkan itu tidak melulu mengenai 

pmbelajaran keagamaan mbak. Tetapi juga melalui praktik langsung 

yang bisa membuat anak mempunyai pengalaman dan ketertarikan yang 

berbeda. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sekolah ya, antara 

lain shalat dhuha berjamaah tetapi giliran dari kelas IV sampai dengan 

kelas VI mbak, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler seperti rebana, 

qiroah dan kaligrafi. Kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain 

pada saat peringatan hari besra Islam, seperti ketika peringatan maulid 

Nabi dan Isra’ Mi’raj. 

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanaman nila-nilai 

religiusitas pada sekolah ini? 

Bapak Nur  : Kendala ya, mbak? Emm,, kendala kalo pada usia siswa sekolah dasar 

itu ya mungkin yang paling terlihat yaitu masih rendahnya rasa 

tanggung jawab pada siswa, kurangnya kejujuran dan belum adanya 

hukuman (sanksi) bagi siswa yang belum bisa melaksanakan dengan 

tertub mbak. Tetapi perlu diketahui kalo  hukuman yang kami berikan 

ini tidak berupa hukuman fisik melainkan hal-hal yang bersifat positif 

seperti mengahafal doa keseharian dan surat-surat pendek. 

Peneliti  : Bagaimana upaya bapak dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

Bapak Nur  : Upaya yang kita lakukan tu  ya memberi teguran ringan kepada siswa, 

terus memberi hukuman untuk menghafal surat pendek. Nah, untuk 

siswa yang meiliki karakter spesial alias bandel yang susah dinasehati 

gurunya, kemudian kami melakuakan pendekatan kepada orang tua 

siswa. 

Peneliti  : Bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 



146 
 

 

Bapak Nur  : Hasil itu menurut saya semacam tolak ukur keberhasilan gitu to mbak? 

Berdasarkan evalusi kami bersama seluruh pihak yang terkait dengan 

program-program sekolah, kami bisa melihat betapa besarnya 

keberhasilan kami dalam upaya penanaman nilai-nilai religiusitas 

melalui berbagai macam kegiatan yang mungkin masih dalam kategori 

ringan, tetapi bagi siswa usia sekolah dasar sudah mengena dan sudah 

mampu membuat siswa belajar untuk mengamalkan. Ya to mbak? 

Meskipun ya belum bisa dikatakan maksimal banget, tetapi sudah 

hampir mencapai lah mbak. Hal itu juga sudah mulai terlihat dari cara 

anak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dengan antusias dan 

sudah mulai terlihat juga karakter religiusinya mbak, contoh siswa pada 

saat ada guru yang datang langsung menyambut dan berjabat tangan, 

berdoa dan membaca asmaul husna sebelum memulai jam pembelajran, 

dan masih banyak lainnya mbak. 

Peneliti  : Menurut Bapak, apa yang menjadi indikator dalam tercapainya 

penanaman niali-nilai religiusitas ini Pak? 

Bapak Nur  : Indikatornya siswa sudah bisa menghafal surat-surat pendek (juz 30), 

ngerti sama doa-doa harian ketika kami tes atau uji, sudah bisa disiplin 

baik saat dalam pembelajaran maupun ketika mengikuti kegiatan-

kegiatan lain, seperti sudah langsung melaksanakan shalat dhuha atau 

shalat dhuhur pada jam yang sudah dtentukan dan sesuai dengan jadwal 

kelas mereka. Bahkan terkadang ada beberapa siswa yang merasa 

senang untuk mengikuti shalat dhuha setiap hari mbak. Emm, untuk 

contoh lain yang kita jadikan sebagai indikator ketika siswi mau 

berpakain atau berseragam dengan jilbab, bisa menghormati guru (boso) 

gitu mbak.  
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Peneliti  : Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

Bapak Nur  : Trasdisi,, tradisinya ya kita sebai orang Islam dengan memperingati 

hari-hari besar Islam mbak. Contohnya saja ketika Idul Adha kita 

mengadakan penyembelihan hewan kurban setelah melaksanakan shalat 

Idul Adha di rumah masing-masing. Selain itu juga tradisi kita 

mengadakan doa bersama ketika akan menghadapi ujian nasional. Untuk 

pengembangannya ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan lain di luar 

jam pelajaran yang bernilai Islami, yaitu kita mengadakan infak setiap 

Jumat yang bertujuan supaya siswa terbiasa bersedekah dan 

menumbuhkan jiwa siswa untuk tidak memikirkan diri sendiri mbak. 

Peneliti  : Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

Bapak Nur  : Kalau komite tentunya bagi setiap lembaga pendidikan mempunyai 

peran yang penting mbak, begitu juga dengan sekolah ini. Kami para 

guru mengadakan komunikasi rutin dan pertemuan rutin dengan komite 

untuk mengadakan evaluasi dan bertukar pikiran mengenai program kita 

ke depan. Untuk masalah penanaman nilai religius ini pun kami juga 

berdiskusi dan mereka sangat mengapresiasi. Komite juga membantu 

dalam hal sosialisasi kepada masyarakat mbak. 

Peneliti  : Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

Bapak Nur  : Best practice itu hal yang spesial kan mbak? Emm, keunggulannya dari 

SD ini ya selain mengunggulkan dalam nilai kegamaan meskipun seperti 

yang mbak’e lihat kalau sekolah ini nggak ada embel-embelnya IT 

maupun agama, tetapi kami sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. 
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Tetapi kami juga mempunyai prestasi baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik. 

Peneliti  : Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

Bapak Nur  : Kalau sarana ya bisa dibilang masih belum memadahi dan mencukupi 

mbak. Karena dilihat dari mushola, mushola kami juga masih kecil 

mbak belum sesuai dengan jumlah siswa secara keseluruhan sampai-

sampai kita mengadakan jamaah shalat pun kami jadwal. Tetapi itu tetap 

menjadi motivasi kami untuk senantiasa lebih maju mbak. 

Peneliti  : Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai 

religiusitas di sekolah? 

Bapak Nur  : Kepala sekolah dalam mensosialisasikannya itu langsung dengan 

mengadakan pertemuan dengan wali murid mbak, dan seperti yang saya 

katakan tadi beliau melalui komite.  
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Lampiran 10 

HASIL WAWANCARA 

Dengan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD Negeri Kaliangkrik 

( Ibu Khaidaroh Shofiya F, S.Pd,I) 

Pada Hari Selasa,20 Desember 2016 (09.30 – 10.15) 

Daftar pertanyaan dan jawaban: 

Peneliti  : Bagaimana model yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

religiusitas pada siswa di SD Negeri Kaliangkrik? 

Ibu Shofi  : Model disini itu sebenernya hampir sama dan biasa juga disamakan 

dengan metode mbak, jadi model yang kami terapkan itu melalui 

pembiasaan, pengambilan keputusan dan model yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang bersifat sederhana. Dengan model pembiasaan, 

pengambilan keputusan dan yang lainnya lama-lama karakter siswa 

akan terbentuk baik mengenai karakter apa saja mbak. Kalau ditanya 

bagaimana modelnya, ya kami mulai dengan kegiatan-kegiatan 

sederhana dulu mbak, yang namanya siswa sekolah dasar kan masih 

perlu banyak pendampingan. Kami memulai dengan melakukan 

kegiatan sebelum memulai pembelajran sampai denga pada saat jam 

pulang sekolah. Contohnya, kami memulai pembelajaran dengan doa, 

kemudian dilanjut dengan membaca asmaul husna dan doa-doa harian. 

Kemudian mengenai model keteladanan, siswa sudah biasa dan tentunya 

melihat dari guru mbak. Ada istilah guru itu digugu lan ditiru jaadi kami 

juga memberikan contoh langsung kepada siswa, tidak hanya menyuruh. 

Kemudian kami juga menerapkan model nasihat dan motivasi kepada 

siswa supaya siswa senantiasa bisa meningkatkan ibadahnya dan 

memberi nasihat kepada yang masih suka bolong shalatnya atau kurang 

tertib dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah mbak. 
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Peneliti  : Kegiatan apa saja yang diadakan sebagai upaya penanaman nilai-nilai 

religiusitas siswa? 

Ibu Shofi  : Kegiatannya banyak mbak, antara lain ya kegiatan intrakurikuler, 

ektrakurikuler, kokurikuler dan masih ada kegiatan pendukung lainnya. 

Yang termasuk dalam kegiatan intrakurikuler yaitu dengan memberikan 

banyak nasihat dan mengingatkan untuk senantiasa beribadah. Untuk 

kegiatan ekstrakurikulernya ya ada hadroh, qiroah dan kaligrafi mbak. 

Yang kokurikuler itu ada shalat dhuha dan untuk kegiatan 

pendukungnya, seperti infak hari jumat dan peringatan hari-hari besar 

Islam. 

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi dalam penanaman nila-nilai 

religiusitas pada sekolah ini? 

Ibu Shofi  : Mengenai kendala kami banyak melihat tentang masih rendahnya 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab siswa mbak.  

Peneliti  : Bagaimana upaya ibu dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

Ibu Shofi  : Untuk bisa mengatasi kendala kita biasanya melakukan evaluasi dulu 

mbak. Tetapi ketika kita melihat langsung ya secara sadar maupun tidak 

kita langsung memberikan peringatan maupun teguran. Dan khusus 

untuk siswa yang terlalu sering kita temukan tidak bisa disiplin ya 

kemudian kami beri hukuman mbak, hukumannya itu ya yang ringan 

seperti suruh menghafal juz amma, doa-doa harian atau bisa juga suruh 

wudhu mbak. 

Peneliti  : Bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 
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Ibu Shofi  : Hasilnya menurut saya pribadi sudah baik dan sangat baik mbak. Saya 

bisa mengatakan sudah baik dengan alasan karena kami sudah bisa dan 

banyak melihat perubahan yang signifikan pada siswa. Saya juga 

sebagai guru PAI sangat merasakan kalu mereka mulai tertarik dan 

senang dalam mengikuti pelajaran saya, ektrakurikuler yang bernilai 

agama dan mbak sendiri juga bisa melihat dari dokumen mengenai 

prestasi-prestasi kami khususnya pada lomba-lomba keagamaan. 

Peneliti  : Apa yang menjadi indikator dalam tercapainya program ini? 

Ibu Shofi  : Indikator kami tidak tertulis mbak, hanya saja kita menggunakan 

pengamatan sikap dan nilai mata pelajaran PAI. Kalau sikap itu bisa kita 

lihat dari cara siswa berbicara kepada orang yang lebih tua, cara siswa 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan terutama ketika mengikuti 

jam pelajaran saya mbak. 

Peneliti  : Bagaimana tradisi-tradisi religiusitas di SD Negeri Kaliangkrik dan 

bagaimana pengembangannya? 

Ibu Shofi  : Tradisi yang biasa kami agendakan yaitu buka puasa bersama pada bulan 

Ramadhan, berdoa bersama sebelum menghadapi ujian nasional, melakukan 

penyembelihan hewan qurban dan buka bersama ketika bulan Ramadhan. 

Kegiatan pada saat buka bersama tidak hanya makan bersama, tetapi juga 

dilengkapi dengan tadarus, kultum, game ketika menunggu waktu berbuka 

puasa tiba. Kami juga melakukan pengembangan dengan menanamkan 

perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari serta dengan mengembangkan 

potensi peserta didik melalui kegiatan peringatan hari-hari besar Islam mbak. 

Contoh lain yaitu kita memperingati Isra’ Mi’raj yang diagendakan dengan 

kegiatan pengajian dengan tujuan supaya siswa lebih memahami bagaimana 

kisah Nabi Muhammad dalam menerima wahyu. 
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Peneliti  : Bagaiamana peran komite dan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai 

religiusitas? 

Ibu Shofi  : Komite tentu berperan penting dan membantu dalam hal ini mbak. 

Karena kami juga senantiasa bekerja sama, melakukan evaluasi bersama 

dan menyusun rencana-rencana mengenai kegiatan lain sebagai 

perbaikan. Selain itu juga komite membantu dalam mensosialisasikan 

sekolah ini baik mengenai lembaganya sendiri tentunya juga mengenai 

program-programnya mbak. 

Peneliti  : Apa yang menjadi best practice dari sekolah ini terutama mengenai 

religiusitas? 

Ibu Shofi  : Keunggulan dari sekolah ini ya dari adanya penanaman nilai 

religiusitas mbak. Kalo keunggulan dalam bidang keagamaanya, kami 

mempunyai banyak prestasi di bidang itu contohnya saja kita 

mempunyai kejuaraan di tilawah, kaligrafi, cerita islami dan lainnya 

mbak. 

Peneliti  : Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam praktik 

penanaman nilai-nilai religiusitas? 

Ibu Shofi  : Sarana yang kami sediakan kalau dari segi seperti  buku bacaan sudah 

memenuhi mbak. Tapi yang sangat menjadi perhatian dan terlihat itu 

dari ukuran mushola yang masih kecil mbak. Belum adanya aula juga 

sebagai gedung pertemuan atau bisa juga kami gunakan sebagai tempat 

misal kita sedang melakukan kegiatan peringatan Isra’ Mi’raj dan yang 

lain 

Peneliti  : Bagaimana kepala sekolah dalam mensosialisasikan nilai-nilai 

religiusitas di sekolah? 
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Ibu Shofi  : Kepala sekolah biasanya melakukan sosialisasi tidak hanya pada 

siswa-siswanya, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan wali murid 

untuk menyampaikan rencana kegiatan mengenai nilai-nilai religiusitas 

yang kami tanamkan di sekolah. 

Peneliti  : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 

Negeri Kaliangkrik? 

Ibu Shofi  : Emm,,pembelajarannya ya biasanya saya menggunakan media dan alat 

bantu yang ada, mbak. Selain itu saya juga memberikan cuplikan-

cuplikan video atau cerita-cerita yang berkaitan dengan materi yang 

diajarkan sehingga anak lebih mudah untuk menerima dan 

memahaminya. Pembelajaran selama ini juga berjalan dengan baik dan 

siswa bisa mengikutinya. Tentunya untuk membuat sisaw faham dan 

mengikuti dengan baik itu saya menggunakan metode-metode yang 

sekiranya bisa membuat siswa tertarik dan tergugah semangatnya dalam 

mengikuti pembelajaran saya mbak. Contoh saja, saya sering 

memberikan reward bisa berupa hadiah kepada siswa yang mendapat 

nilai 100 atau 90 ketika ulangan jadi disitu siswa akan merasa tertantang 

dan akan bersaing dengan teman-temannya. 

Peneliti  : Metode apa saja yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI? 

Ibu Shofi  : Saat ini kan banyak ya mbak metode yang bisa dan biasa dipakai oleh 

para guru, tetapi disini saya menggunakan metode yang ringan, tetapi 

bisa ngena  di siswa gitu mbak. Metodenya itu, metode ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi, diskusi dengan dibuat kelompok kecil, penugasan, 

latihan, metode kisah atau cerita, dan kooperatif sambil diselingi 

permainan supaya anak-anak tertarik dan tidak mudah bosan yang 

kemudian juga saya selipkan seperti pemberian motivasi dan nasihat 

kepada para siswa. 
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Peneliti  : Metode apa yang paling banyak disukai siswa? 

Ibu Shofi  : Namnya anak-anak ya mbak, yang disukai biasanya metode yang 

diselingi dengan permainan. Misalnya metode demonstrasi yang 

digabungkan dengan permainan. Jadi, anak-anak dibagi beberapa 

kelompok, kemudian kelompok mana yang paling banyak menjawab, 

maka akan diberi nilai plus. Metode kisah atau cerita siswa juga suka 

mbak, bahkan mereka sangat memperhatikan ketika saya beri sebuah 

kisah kemudian langsung saya lanjut dengan metode penugasan dan 

tanya jawab yang disitu saya bisa mengambil penilain dan evaluasi dari 

metode pembelajaran yang saya berikan. 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 
 



156 
 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI 

 

  



157 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar.1  : Lokasi Penelitian 

Gambar.2  : Kegiatan Kaligrafi 

Gambar.3  : Kegiatan Shalat Dhuha 

Gambar.4  : Kegiatan Hadroh 

Gambar.5  : Kegiatan Matrikulasi Al-Qur’an 

  



158 
 

 

DOKUMENTASI 

 

 
Gambar.1 Lokasi penelitian: SD Negeri Kaliangkrik 

 
Gambar.2 Kegiatan kaligrafi Gambar.3 Kegiatan Shalat Dhuha 

  
Gambar.4 Kegiatan HadrohGambar.5Kegiatan Matrikulasi Al-Quran 

 
 
 


