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LAMPIRAN

1. Lembar pengamatan Observasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI MATA PELAJARAN DI SDIT LUQMAN 
AL-HAKIM

Jenis Observasi : Observasi Pasif (Passive Participation): means the research is 
present at the scene of action but does not interact or 
participate. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat 
kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam 
kegiatan terebut. 

Obyek Observasi :  

1. Place (tempat) : ruang kelas, lapangan, ruang BTHQ, dan  Masjid 
2. Actor (pelaku ) : wali kelas, guru olahraga, guru BTHQ, dan guru SBK
3. Activity (aktivitas ) : kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan manajemen 

sekolah,     komunikasi sekolah dengan lingkungan 

N
O

Nama 
Guru

Waktu Mata 
pelajaran

Aqidah Akhlaq Ibadah

1 ustadzah 
witri 

14/11/2016 Matematika Ketika latihan 
mengerjakan soal di 
depan papan tulis, beliau 
menanamkan pada anak-
anak untuk berani jujur 
dan berani mencoba.
Menanamkan keyakinan 
anak-anak bahwa Allah 
maha melihat, oleh 
karenanya anak hrs jujur

Belajar materi 
pengurangan lalu 
dikaitkan degan cerita 
sosok sahabat 
bernama abu bakar 
as-sidiq. Yang rela 
memberikan seluruh 
hartanya untuk Islam. 
Namun dia tidak 
merasa kurang. 
Karena Allah dan 
rasul bersamaNya 
Latar untukk 
menambah keimana  
anak, 

Ustadzah slalu 
mengajar 
mengucap 
basmalah dan 
hamdalah tiap 
selesai 
memahami 
materi ajaran.

2 ustadzah 
witri

17/11/2016 Bahasa 
Indonesia

Membahas tentang 
kalimat efektif. Tidak 
boleh boros dalam 
menggunakan kata, 
begitupun manusia, 
Allah tidak suka dengan 
hambaNya yang suka 
memubadzirkan 

Ustadzah 
memngingatkan siswa 
siswi untuk slalu 
berbagi kepada 
sesama, tidak boros , 
bersungguh sungguh 

Anak-anak 
mengucapkan 
syukur atas 
kenikmatan 
yang diberikan 
Allah, agar 
terhindar dari 
sifat mubadzir
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hartanya. 

3 Ustadzah 
witri, 
mendatang
kan  bu ani 
, bu eka, 
dan bu 
heni (pakar 
origami)

17/11/2016 SBDP 
include 
tematik 
Seni budaya 
..

Materi melipat kertas ini 
hendak membuat bunga, 
namun di awal ustadzah 
mengingatkan bahwa, “ 
kita hanya bisa membuat 
tiruan bunga. Hanya 
Allah yang berkuasa 
membuat bunga yang 
sesungguhnya”

Siswa-siswi saling 
membantu apabila 
temannya mendapat 
kesulitan saat melipat 
kertas.

Anak-anak yang 
mengeluh 
karena tidak 
bisa 
mengerjakan, 
tidak dimarahi 
oleh ustadzah 
namun terus di 
motivasi dan 
diingatkan 
untuk membaca 
istighfar dan 
basmalah.

4 Ustadzah 
wahyu dan 
ustadz 
fajar  

14/11/2016 Olahraga Ustadz-ustadzah sebelum 
memulai olahraga 
mengingatkan bahwa 
tubuh ini milik Allah, 
kita wajib menjaganya 
dengan berolahraga 
supaya sehat.  

Para siswa siswi 
saling membantu 
dalam bermain kasti 
dilapangan. Dan 
mengigatkan 
temannya apabila 
melakukan kesalahan
Contoh: duduk 
dibelakang pasif, 
tidak mau main kasti, 
asyik mengobrol dsb.

Siswa siswi tak 
lupa berdoa agar 
mendapatkan 
kesehatan dan 
terhindar dari 
cidera saat 
berolahraga.

5 Ustadzah 
etik 
(kelompok  
1),
Ustadzah 
nur 
(kelompok  
2), 
ustadzah 
ayu 
(kelompok  
3)  

Senin, 
selasa, 
rabu, 
kamis. 

BTHQ Mengulang surat Al-
Mulk, sebelumnya 
diceritakan arti surat 
yaitu kerajaan, hanya 
kepada Allah lah  sang 
Maha merajai, kita harus 
tunduk dan patuh atas 
segala perintahnya.

Siswa dan siswi 
terbiasa untuk tidak 
duduk menempel di 
tembok, agar 
terhindar dari rasa 
malas, para siswa 
siswi juga sudah 
dilatih kejujuran, 
dengan mengisi 
sendiri mutabaah 
hafalannya. 

Ustadzah 
mengkondisikan 
kelas dengan 
bernyanyi 
shalawat dan 
melagukan 
surat, kemudian 
siswa-siswi 
menjadi tenang 
dan mengikuti 
arahan ustadzah.

6 Ustadzah 
Alfi

15/11/2016 PAI Ustadzah memberikan 
materi tentang shalat, 
dalam praktiknya siswa-
siswi banyak yang 
menggunakan surat 
hafalan seperti al-mulk 
dan al-mursalat didalam 
bacaan shalat.

Siswa-siswi 
membiasakan dirinya 
untuk menjadi anak 
shalih dengan cara 
slalu mengingatkan 
orang tua dan 
saudaranya shalat 
lima waktu.  

7 ustadzah 
witri

15/11/2016 PPKN Ustadzah mengajarkan 
tentang hak dan 
kewajiban, agar hidup 
menjadi seimbang. 
Dimasukan ayat al quran, 
al isra 17 

Ustadzah berakting 
sakit, kelelahan, 
kemudian siswa-siswi 
diminta untuk  
bersikap sebagaimana 
seharusnya apabila 
mendapati orang tua 
yang kelelahan. 
Sehingga siswa siswi 

Hak dan 
kewajiban 
tersebut 
membuat anak
menjadi tahu, 
kewajibannya 
sebagai anak 
dan sebagai 
hamba. 
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tahu kewajibannya. Menjadi tau 
kewajibanya 
adalah 
beribadah, dan 
tanya jawab 
seputar ibadah  
. 

8 Ustadzah 
Alfi

16/11/2016 Muatan 
Lokal

Mata pelajaran bahasa 
inggris tentang “good 
way and bad way”, anak 
di berikan visualisasi dan 
penjelasan. Kemudian 
dikitkan dengan 
fenomena alam yang 
terjadi (gempa), dari 
penjelasan tersebut anak 
menjadi giat untuk 
beribadah shalat 5 waktu 
untuk bekalnya di 
akhirat. 

Siswa-siswi bisa 
menyebutkan apa saja 
contoh dari “good 
way and bad way” 
dan 
mempraktekkannya di 
kehidupan. 

“good way and 
bad way” 
menjadi 
pegangan dalam 
pelaksanaan 
ibadahnya. 
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2. Instrumen wawancara 
Judul penelitian: 

INTEGRASI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM 
PENGEMBANGAN KURIKULUM FULL DAY SCHOOL

SCHOOL DI SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL-HAKIM

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan kepala sekolah 
2. Wawancara dengan Wakaur Kurikulum 
3. Wawancara dengan wali kelas 3A
4. Wawancara dengan wali kelas 3B
5. Wawancara dengan guru  PAI

PEDOMAN WAWANCARA  KEPALA SEKOLAH

A. Tujuan Penelitian 
Memperoleh data tentang konsep Sekolah Dasar Islam Terpadu dan 
pelaksanaan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu 
Luqman Al-Hakim Yogyakarta

B. Pokok Penelitian 
konsep Sekolah Dasar Islam Terpadu dan pelaksanaan pengembangan 
kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta
Butir-butir Pertanyaan 

1. Gambaran Umum SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta
a. Bagaimana konsep nilai-nilai Islam yang ditanamkan dalam SDIT LH?
b. Bagaimana bentuk tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan 

kurikulum tingkat sekolah?
c. Siapa saja yang terkaitdalam perumusan dan perencanaan kurikulum 

full day school di SDIT LH?
d. Isu-isu strategis apa yang mendorong terbentuknya SDIT LH?
e. Bagaimana bentuk pembinaan SDM yang telah/ sedang dilakukan 

SDIT LH?
f. Bagaimana bentuk evaluasai yang dilakukan oleh sekolah berkaitan 

pelaksanaan kurikulum sekolah? 

PEDOMAN WAWANCARA WAKAUR KURIKULUM

A. Tujuan Penelitian 
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Memperoleh data tentang manajemen pengembangan kurikulum yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi 
kurikulum.

B. Pokok Penelitian 
Manajemen pengembanagn kurikulum

C. Butir-butir Pertanyaan
1. PERENCANAAN KURIKULUM 

a. Bagaimana model perencanaan kurikulum di SDIT LH?
b. Siapa saja pihak yang terkait dalam perncanaan kurikulum di SDIT 

LH?
c. Apa landasan dalam pengembangan kurikulum di SDIT LH? 

Kurikulum 2013? Revisi? Atau pengembangan dari pihak sekolah? 
d. Bagaimana cara SDIT LH dalam mengintegrasikan konsep Islam 

dengan kurikulum full day school
2. PERORGANISASIAN KURIKULUM 

a. Bagaimana bentuk pengorganisasian kurikulum di SDIT LH?
b. Bagaimana proses pengambilan kebijakan dalam sekolah?

3. IMPLEMENTASI KURIKULUM
a. Bagaimana implementasi kurikulum di lapangan?dan metode 

pembelajaran yang dilakukan guru?
4. KONTROL (EVALUASI) KURIKULUM

a. Bagaimana bentuk evaluasi kurikulum?
b. Bagaimana cara untuk memelihara konsistensi atau komitmen?

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS 3A  

A. Tujuan Penelitian 
Memperoleh data tentang pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan 
implementasi dari integrasi nilai pendidikan Islam 

B. Pokok Penelitian 
pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan implementasi dari integrasi 
nilai pendidikan Islam

C. Butir-butir Pertanyaan
1. Pelaksanaan Kurikulum di tingkat kelas oleh guru 

a. Bagaimana pelaksanaan kurikulum full day school di kelas?
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran?
c. Bagaimana sikap peserta didik dalam menghadapi full day school?
d. Apa tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan kurikulum full day 

school dikelas?
e. Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi kurikulum?
f. Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum di kelas?
g. Bagaimana pendapat anda tentang konsep sekolah Islam terpaduyang 

di kembangkan oleh SDIT LH?
h. Apa tujuan utama dikembangkannya SDIT LH?
i. Apa faktor pendukung  untuk mewujudkan sekolah Islam terpadu 

kurikulum fullday?
2. Proses integrasi nilai pendidikan Islam
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a. Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?
b. Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full day 

school dalam kelas?
c. Metode apa saja yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam pembelajaran di kelas 
d. Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 

pembelajaran di kelas?

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS 3B

A. Tujuan Penelitian 
Memperoleh data tentang pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan 
implementasi dari integrasi nilai pendidikan Islam 

B. Pokok Penelitian 
pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan implementasi dari integrasi 
nilai pendidikan Islam

C. Butir-butir Pertanyaan
1. Pelaksanaan Kurikulum di tingkat kelas oleh guru 

a. Bagaimana pelaksanaan kurikulum full day school di kelas?
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran?
c. Bagaimana sikap peserta didik dalam menghadapi full day school?
d. Apa tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan kurikulum full 

day school dikelas?
e. Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi kurikulum?
f. Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum di 

kelas? 
g. Bagaimana pendapat anda tentang konsep sekolah Islam

terpaduyang di kembangkan oleh SDIT LH?
h. Apa tujuan utama dikembangkannya SDIT LH?
i. Apa faktor pendukung  untuk mewujudkan sekolah Islam terpadu 

kurikulum fullday?
2. Proses integrasi nilai pendidikan Islam

a. Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?
b. Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full 

day school dalam kelas?
c. Bagaimana cara untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan 

pembelajaran dalam kelas?
d. Metode apa saja yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam pembelajaran di kelas 
e. Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 

pembelajaran di kelas.

PEDOMAN WAWANCARA GURU PAI 

A. Tujuan Penelitian 
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Memperoleh data tentang pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan 
proses pembelajaran PAI 

B. Pokok Penelitian 
Manajemen pengembangan kurikulum dikelas  dan proses KBM PAI

C. Butir-butir Pertanyaan
1. Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas oleh Guru
a. Apa saja tanggung jawab guru dalam melaksanakan kurikulum PAI?
b. Apa saja kegiatan-kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kurikulum 
PAI?
c. Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi dalam 

pelaksanaan kurikulum PAI?
d. Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum PAI?
e. Adakah kendala dalam pelaksanaan kurikulum di kelas?

2. Proses integrasi nilai pendidikan Islam
a. Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?
b. Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full day 

school dalam kelas?
c. Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 

pembelajaran di kelas? 
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3. Hasil wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA

Kode                     :001

Narasumber          : Bu Ulufi Fathiyah Mahmud 

Jabatan                  : Kepala Sekolah SDIT LH

Topik Wawancara : data tentang konsep Sekolah Dasar Islam Terpadu dan 
pelaksanaan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar 
Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta.

tanggal                    : 8 Desember 2016

Pukul                     : 09.00 WIB

Tempat                   : Kantor TU SDIT LH

Pertanyaan

Bagaimana konsep nilai-nilai Islam yang ditanamkan dalam SDIT LH?

jawaban

Konsep nilai Islam yang ditanamkan di sdit lh adalah yang sebagaimana 
kita pahami, yaitu Syamil (Menyeluruh), bukan hanya parsial yang 
urusannya ibadah tapi juga duniawi. sebagaii way of life, kami tidak ingin 
memisahkan nilai Islam dan duniawi, karena Islam sebagai nilaii 
kehidupan agar dijadikan bekal sukses di dunia dan akhirat. Sehinga 
syamil (utuh) juga mutakamil (menyeluruh). Sehingga tidak hanya ibadah 
saja, namun juga praktik-praktik dalam keseharian. Dalam praktiknya di 
dalam kurikulum, kita tidak kenal pelajaran pai yang  harus ada dalil-
dalilnya,kemudian mapel umum seperti mtk, indo lantas tidak ada, kamii 
meyakini semua ilmu itu dari Allah, oleh karena itu semua kompak untuk 
menanamkan nilai-nilai Islam dalam semua pelajaran
Seperti contohnya , guru olahraga mengingatkan untuk minum sambil 
duduk, ketika Islam sudah ada di in hern, dlm diri guru, karyawan bahkan 
satpam. Maka apa yang disampaikan sama, dan pengarahan yang sama, 
tidak adayang berbeda-beda, dan itulah yang dijadikan idealisme kami. 
Dalam sejarahnya IT (Islam Terpadu) berangkat dari paham dikotomi 
dalam pendidikan, IT hendak menghapuskan blok-blok dikotomi tersebut. 
Menggabungkan kauniyah dan kauliyah. oleh  karena itu diharapkan IT 
bisa melahirkan generasi solih, cerdas, dan menjadi pemimpin masa 
depan.
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Kemudian Fullday, kami tidak kekurangan jam, namun karena kita 
membutuhkan praktik dalam pembelajaran agar bisa memantau penerapan 
nilai-nilai yang ditanamkan. 

Pertanyaan

Bagaimana bentuk tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan 
kurikulum tingkat sekolah?

jawaban
Kepsek dalam fungsinya sebagai pemimpin dalam pembelajaran, jadi 
mengawal dari ruh kurikulum, mengkritisi materi ajar, alhamdulillah kami 
d ringangkan dengan di berikan bimbingan dalam pembuatan soal UAS , 
yang intinya nilai-nilai Islam harus muncul dalam soal. Nilai-nilai ruhiyah 
ada dalam soal . contoh, jamaah shalat maghrib di masjid ini ada berapa, di 
dalam surat an-naba sudah di hafal 20 ayat, maka tinggal berepa ayat yang 
belum di hafal? Dsb. Dalm kurikulum tematik lebih mudah di tanamkan 
Nilai Pendidikan Islamnya, contoh mengambil tema rukun dalam 
perbedaan. Sebelum masuk tema, anak-anak diajak membaca dan 
menghafakan surat alhujurat. Sehingga ruh dari pelajaran masuk dalam 
dirii siswa. Ada bingkai dalam pembelajaran. Tidak hanya anak yang 
ditanamkan , namun orang tua juga di berikan dedikasi mengenai konsep 
Islam dan parenting yang kami tanamkan. Harapannya keinginan sekolah 
dan orang tua sejalan dan terkawal di rumah dan disekolah.

Pertanyaan
Siapa saja yang terkait dalam perumusan dan perencanaan kurikulum full 
day school di SDIT LH?
jawaban
Kalo secara umum kami sudah dapat dr yayasan, kami lebih dipelaksanan. 
Jadawal dan lain sebagainya kami yg bikin. Artinya Perumusan kurkulum 
dari yayasan, termasuk koordinasnya dengan JSIT (Jaringan Sekolah Islam
Terpadu) . jadi se-indonesia relatif sama, apabila sekolah tersebut dibawah  
JSIT. Karena ada bebrapa sekolah IT namun tidak JSIT. Namun secara 
teknis seperti  ekstrakurikuler, jadwal, ktsp itu IT, namun rancangan 
kurikulum umum dari dinas. Bahkan apabila kita ada perubahan kami 
harus mengkoordansi , karena kewenangan berasal dari yayasan, kami 
hanya secara teknis 

Pertanyaan
Isu-isu strategis apa yang mendorong terbentuknya SDIT LH?
jawaban
A. Awalnya sebenarnya dari kebangkitan Islam para generasi muda di  
kampus, orang tua muda muslim agar mewujudkan Islam yang kaffah, dan 
membuat sekolah dengan basis Islam yang kaffah.
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B. Kondisi rill bahwa masi sedikit lembaga pendidikan Islam yang sesuai 
dengan harapan,jadi akhirny ya tadi..  jadi ini yang kemudian menjadi 
cikal bakal yayasan, dengan tekad untuk mendidrikan sekolah. Dan itulah 
yang melatar belakangi berdirinya sdit LH . Meskipun ketika waktu itu 
blm ada tempatnya, kemudian mencari relasi-relasi,lalu bertemu dengan 
ustadz sanusi, lalu dipinjami tempt di DDII . ada wakaf an oleh DDII di 
Muadz bin Jabal di kota Gede itu, yang akhirnya kita pertama kali  ditaruh 
di balkon masjid muadz bin jabal , masjidnya bukan lantai 2. Jadi masjid 
lalu di terasnya datas terasnya  beri ruang  kalo di dekat mimban buat 
tempat takmir, lalu tempat TPA tadi buat ruang sekolah kita. Dibagi 
menjadi ruang kelas, ruang ustadz dan ruang ustadzah. Jadi di beri sekat-
sekat saja. Jadi kita betul-betul darii nol, tapi kita punya semangat. 
Setelah banyak dari anak-anak yang lulus dari TK Muadz bin Jabal 
kemudian masuk ke SDIT LH banyak dari mereka yang sudah hafal juz 
30. Hal ini kemudian menjadi fenomenal di tenggah masyarakat. Bahkan 
banyak orang tua yang mengenal SDIT LH. 
Pada masa itu, banyak dari orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah 
muhamadiyah kemudian ustadza dan ustadzahnya d jadikan guru TPA, 
anak-anak yang siang sekolah d muhamadiyah kemudian sorenya TPA 
ditempat kami. Tapi ternyata belum terkondisi dengan baik,kita mencari 
sekolah Islamyang ada, karena negri  akhirnya kami berusaha untuk 
merintis sekolah. Artinya IT ada bukan untuk melengkapi sekolah Islam
yang ada, tapi kami memang punya visi misi yang berbeda. Kami 
menjadikan visi misi di awal  sebagai Way of life, termasuk bagaimana 
Islam itu masuk, berawal dari Al-Quran itu masuk dalam seluruh elemen 
pembelajaran. Mulai dari tahsinnya, hafalannya, kebiasaan tilawahnya , 
maupun dari sisi pengamalannya harus masuk di pembelajaran. Sehingga 
konsep kita berbeda, jadi kita ga cukup kalau sampai jam 10 pagi saja

Pertanyaan
Bagaimana bentuk pembinaan SDM yang telah/ sedang dilakukan SDIT 
LH?
jawaban

1. Pembinaan kepribadian Islam pada pegawai tiap pekan . ini agar 
dipastikan misinya/ motovasinya  sama. Untuk semua elemen sekolah, 
pegawai, keryawan satpam. 

2. Pembinan quran dari sisi tahsin dan tahfidz, karna kita punya target 
minimal harus hafal juz 30. Semua ustadz dan ustadzah tilawahnya 
harus standar.  Kita berharap punya syahadah, yang syahadah tidak 
hanya guru Quran. 

3. Pembekalan keprofesionalan. saat Raker kita melakukan diklat-diklat 
dari dinas maupun non dinas. Seperti diklat kurikulum, ketika 
mendapat kurikulum  baru. Termasuk juga  kepegawaian (diklat 
kebersihan, diklat sampah, diklat keamanan). Jadi kemampuan 
keprofesionalan tetep di kembangkan. 
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Pertanyaan
Bagaimana bentuk evaluasai yang dilakukan oleh sekolah berkaitan 
pelaksanaan kurikulum sekolah? 

jawaban
Secara rutin tiap semester ada Raker (Rapat Kerja), lalu dilakukan evaluasi 
per semester, lalu dilakukan juga Raker pd akhir taun. Sehingga nanti ada 
temuan-temuan yang harus di evaluasi dalam setaun pembelajaran. 
Kemudian di tingkat pimpinann ada rapat pekanan. Ada instrospeksi 
dengan kondisi, misalnya ada special week, kita ajak untuk anak-anak 
pentas. Lalu ternyata ditemukan sesuatu yang perlu di evauasi, seperti 
tidak menggunakan lagu-lagu Islami, mungkin itu berasal dari guru atau 
orang tua wali. Oleh karena itu perlu tabayyun atau konfirmasi ulang dan 
evalaluasi. Maka evaluasi tersebut bisa dikatakan by moment (tiap ada 
moment). Tiap jumat kita juga ada rapat evaluasi . ada rapat bersama, 
dibagi jadi dua korbid (koordinator bidang) dan korrel (koordinator 
paralel), jumat 1 bersama. Jumat 2 arisan , jumat 3 bersama .karna kita 
besar, jadi harus ada pertrmuan evaluasi yang rutn, alhamdulillahnya kita 
kompak tiap masing-masing bagian.  sehingga banyak masalah yang bisa 
di selesaikan dengan baik.

Kode                     :002

Narasumber          : Syarifudin,S.Pd

Jabatan                  : Waka Kurikulum  SDIT LH

Topik Wawancara : Manajemen pengembanagn kurikulum
tanggal                    : 8 Desember 2016

Pukul                      : 07.00 WIB

Tempat                   : Kantor BK SDIT LH

Pertanyaan

5. PERENCANAAN KURIKULUM

jawaban

a. Perencanaan kurikulum kita itu kurikulum terpadu, yaitu 
menggabungkan kosnsep-konsep kauniyah dan kauliyah. Artinya 
kita menggabungkan keilmuan dunawi dan imu agama.
Jadi kita menggunakan konsep kurikulum dinas tapi juga kurkulum 
dari sekolah. Kita tidak hanya menggunakan dinas saja, tapi kami 
mengabungkan kurikulum yang kita buat dengan memasukkan 
nilai-nilai Islam. Hal ini agar tidak ada dikotomi antara ilmu 
pengetahuan dan agama. Satu kesatuan, terpadu. Tidak boleh ada 
pembedaan, harus terpadu. 
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b. Nilai-nilai agamanya otomatis, kullu fii silmi kaffah” tidak hanya 
aspek afektif, psikomotorik, tp semua menyeluruh, pada semua 
mapel itu adalah proses pembelajaran. Bbagaimana di setiap waktu
adalah belajar, contohnya ketika bermain, kita belajar memahami 
orang lain, sehingga ketika dalam di kelas pun demikian,tidak 
hanya mendengarkan ustadz-ustadzah dalam menyampaikan 
materi, kita tarik garis lurus dengan dalil-dalil yang ada korelasinya 
dengan materi tersebut. 

c. Kurikulum kita adalah keterpaduan antara diknas dan kurikulum 
JSIT. Dimana sekolah kita mengolah kurikulum dinas kita olah, 
lalu kita masukan nilai-nilai Islam. Kita olah untuk menjadi 
kurikulum keterpaduan. Ada hidden kurikulum, yang tidak kita 
berikan kepada dinas. Karena dinas tidak menggakui. Hidden 
kurikulum tadi adalah kurikulum terpadu yang disusun oleh  pihak 
sekolah dan yayasan. 
Dari pemerintah ada dari undang-undang tetang diknas no 20 2013, 
masalah pendidikan. Ada di acuan-acuan landasan ttg K13, ada 
dari pengawas diarahkan ada permendikbud tentang SKL, Standar 
penilaian, KI, KD, . karena kita mngikuti Perda. Perda NO 5 TH 
2011, lalu ada muatan lokal wajib, Perda Pergub no  64 2013, 
Pergub no 66 2013, Perwal tentang  etika sesuai dengan kota ini,, 
jadi kita mengikuti tidak hanya dari daerah, tapi juga kota dan 
provinsi.  

d. Dengan merancang hidden kurikulum yang didalamnya terdapat 
keterpaduan antara dinas dan nilai-nilai Islam.
Sebenarnya tidak ada pengaruhnya kurikulum dinas dengan SDIT 
LH karena kami punya, katakanlah kami tidak hanyab transfer 
pelajaran, tapi bagaiman kita bisa mengantarkan anak agar cerdas, 
namun juga solih agar tidak sombong ketika sudah cerdas. Dan 
bagaimana menyiapkan anak didik kita untuk menjadi pemimpin di 
masa yang akan datang. Kurikulum memang berpengaruh, namun 
Jadi ada kurikulum patokan dari dinas, namun kurikulum tadi kita 
bumbui dan kita ubah agar sesuai dengan prinsip yang kita pegang. 
Agar kita punya perbedaan yang nyata dari pada sekolah lain. 
Sehingga kita butuh kreativitas. Stakeholder, atau kepsek harus 
punya visi kedepan agar sekolah ini bisa membimbing anak agar 
sesuai apa yang di harapkan.

Pertanyaan
6. PERORGANISASIAN KURIKULUM 

jawaban

a. Ada tim yang pembuat atau pemapar kurikulum, melibatkan stake 
holder dan narasumber. Baik dari yayasan, kepsek, pengawas dari 
UPT , melibatkan MPMP juga. Kita ada workshop dan revisi 
urikulum . kemudian setiap paralel juga harus hadir untuk 
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mewakili.  Sehingga kita akan mendapatkan kurikulum yang kita  
harapkan. 
pada pembuatan kurikulum, ketika ada revisi  dengan kondisi 
konteks yang ada. Jadi ada targetan yang akan di capai pada jangka 
pendek dan panjang. 
        jadi seperti tadi di awal , saat kita sudah susun, kmudian 
kita flor kan, tidak hanya guru, tapi semua elemen sekolah. agar 
semua memahami , K3, SE\security. Agar nantinya tidak bias. 
Seperti diadakannya workshop, mereka memahami bahwa    ada 
standar-standar yang kita sampaikan, maka harus menyetujui pola-
ola yang disampaikan, lalu ada masukan-masukan dari semua 
bagian, di laporkan pada semua.

Dari pimpinan menyampaikan ke guru, lalu guru paralel 
menyampaikan di bagian paralel masing-masing. Agar saling 
membantu, menciptakan komiunikasi yang baik. Begitu juga di 
bagian komite,  ada pertemuan dengan oramg tua wali. Ketika kita 
ada program, maka orang tua kita beritahu, maka ortu akan 
memahami apa yang akan di progrankan selama setaun, dan tau 
apa peran serta orang tua

b. Pertama-tama dilakukan penyusunan, pengoranisasian, lalu 
diumumkan. Hal ini lalukan dengan melibatkan semua komponen 
stake holder pendidikan baik dari pengawas maupun dari pihak 
yayasan dan sekolah. Dengan cara mengadakan workshop, dan 
pelatihan-pelatihan.
kita tidak Top down,(kepala membuat kebijakan lalu diktator) 
karena ada kecanggihan teknologi wattsapp, ada grup bersama 
pimpinan.   sebelum kita share, kita bahas sampi matang  di 
whatsAap, baru kita share di khalayak umum. Seperti contohnya 
agenda Rohingya, bagaimana  seharusnya apakah dengan surat 
tertulis ataupun  surat edaran?, setelah sudah sepakat, maka kita 
share kan. Sehingga keputusan tadi berangkat pada semua pihak 
yang ada. Maka tidak hanya top down saja. Jadi keputusan di ambil 
dari syuro bersama. jadi keputusan tersebut mengikat. Sehingga 
informasi yang ada disampaikan secara runtut dan menyeluruh 
yang didapatkan tadi menjadi kesepakatan maslahat bersama.

            Pertanyaan

7. IMPLEMENTASI KURIKULUM

jawaban

a. Ada standar guru, lalu ada pembekalan, bagaimana oleh Islam
terpadu  pola mengajarnya. Karena kita beda dari sekolah negri . 
artinya, kita mendidik tidak hanya transfer ilmu. Tapi Bagaiman 
kita betul-betul mendidik, dengan peserta didik juga dengan orang 
tua. Orang tua sudah percaya akan bayar berapaoun asal anak bisa 
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sekolah disini, namun apabila dalam perjalananya mereka kurang 
pas. Maka mereka akan protes. Namun bagaimana kita bisa  
menyampaikan dengan baik.

Kemudian  Implementasinya dikelas adlah adalah bagaiman 
perencanaannya, berupa RPP, Silabus, yaitu bagaimana 
mengintregasikan keIslaman itu misalnya mengitkan ayat dan 
hadist, saat kita belajar atau mengaitkan ayat dan hadist 
kauniyahnya , dalam prakteknya. Manakala  kita berdakwah secara 
“hall” dengan baksos, atau kunjungan yatim . semua tertulis 
tersurat.  
      Kemudian hafalan al quran, tidak hanya tilawahnya saja 
tapi juga hafalannya juga dapat. Bisa dikatakan BTHQ adalah cara 
untuk mengitegrasikan nilai-nilai Islam. Dimulai dari anak 
berangkat ke sekolah sudah disambut degan murotal al quran. 
Sebelum mulai kbm kita lakukan pra belajar, ada tilawah dilanjut 
dengan taujuih, baru masuk ke materi pelajaran. tidak dangkal 
hanya menyampaikan materi,. Tapi ada apersepsi dengan 
mengaitakn ayat-ayat alquran. Penutupnya kita ajak untuk 
bertambah imannya kepada Allah.

Sehingga dapat dimpulkan adalah, bagaiamna kita bisa 
menshare fullday itu dengan FUN. Bukan hanya anakanak dduk 
manis mendengarkan,ketika belajar tapi Sebaliknya, guru  adalah 
sebagai mitta  dan guru bukan yang serbatau. Bagaimana guru 
bisabelajar dari siswa dan siswa bisa belajar dari guru. Ketika 
guru mengajar dalan kelas yang berisi 36 sisiwa, disitu ada 36 
karakter , maka bagaimna kita bisa mengolah karakter sisiwa 
yang bermascam mavcam. Apabila ada yng tidak bisa maka kita 
bibing.ada yang bamanya beljara dengan teman sebaya, yang 
sudah bisa mengajari temannya yang belum bisa 

                  Pertanyaan

8. KONTROL (EVALUASI) KURIKULUM
jawaban

a. Ada monutoring dan evaluasi. Monetoring adalah terkait 
dengan kbm bersama . ada namanya supervisi KBM apakah 
sudah ada keterpaduan dengan baik?. Sudah d jadwalkan secara 
rutin oleh kepsek dibantu wakakur senior. Minimal persemester 
sekali. Ada assesmen dan instrumen ajar  dari dinas dan yayasan, 
sehingga memang disitu ada kita bisa melihat dan mengukur dari 
situ, kalau dari dinas langsung . Tapi Kadang dari yayasan kurang 
terkontrol dengan baik dikarenakan banyak sekali nilai-nilai yang 
harus di integrasikan dengan mata pelajaran lain, sehingga ini bisa 
dikatakan  cukup sulit. Namun hal itu tetap diusahakan
semaksimal mungkin dari pihak guru maupun pihak yayasan. 
Yang terpenting adalah saling memahami dan memerhatikan, 
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karna seperti yang kita tahu guru di sekolah ini tidak hanya punya 
tanggung jawab mengajar, tapi juga ada tanggung jawab di rumah 
dan bermasyarakat dlingkungannya. Sehingga saling memhami 
dan memperhatikan agar tercipta asas kekeluargaan. Yang sering 
kita pegang adalah tidak bleh menjudge kekurangan setiap guru, 
tetapi kekurangan tadi untuk memotivasi guru yang lain agar terus 
berinovasi dan memperbaiki keprofesionalan dalam mengajar.   
b. Setiap guru ada tahapannya. Pertama awal masuk kesini 
adalah tahapan guru kontrak selama 3 bulan , bagaimana 
mengevaluasinya? Yaitu  akan dipantau oleh guru senior, 
bagaimana presensinya, sosialisasi, mengajarnya . maka akan 
dipoin oleh teman-teman guru. Kemudian laporan tadi 
disampaikan kepada kepala sekolah yang memberikan keputusan 
apakah bisa melanjutkan mengajar disini atau tidak.  Kemudian 
selanjutnya tahapan guru tetap selama satu tahun. Kemudian 
setelah satu tahun menjadi GTT, setelah itu ada tindak lanjut 
menjadi GTY apabila telah berhasil mengikuti tata tertib dan 
kualifikasi guru di SDIT LH . 

Oleh karena itu konsep konsistensi mengarah pada 
keteladanan, seperti tidak terlambat, ketertiban membuatan RPP, 
bagaimana tingkat sosial dengan teman kerja dan orang tua, 
bagaimana tingkat upgrading kompetensi yang diikuti. Evauasi 
didapatkan dari tigkat evaluasi antar teman dan orang tua wali. 
Kami memberikan   reward dan punishment, reward biasanya di 
adakan ketika syawalan yaitu pemilihan guru teladan dan 
memberikan penghargaan umroh gratis pada salah satu dari pihak 
karyawan/ guru di SDIT LH. Kemudian apresiasi berupa 
kesejahteraan pada guru dan karyawan yabg bekerja di SDIT LH 
dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan gratis.
kendala dari komiten yang dijalankan adalah, pasti ada masalah 
yang muncul. Seperti  keterlambatan pengumpulan pembuatan 
RPP, pada saat rapat kadang ada guru atau karyawan yang tidak 
ikut. Hal ini membuat tidak meratanya informasi yang 
disampaikan.

Kode                     :003

Narasumber          : Witri Kartindari, S.E, S.S

Jabatan                  : Wali Kelas 3A  SDIT LH

     Topik Wawancara : Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan 
implementasi dari integrasi nilai pendidikan Islam

     tanggal                    : 5 Desember 2016

Pukul                      :  13.00 WIB
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Tempat                   :  Kelas 3A SDIT LH

Pelaksanaan Kurikulum di tingkat kelas oleh guru 

Pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan kurikulum full day school di kelas?
jawaban

Dimulai belajar dari jam 07.15 sampai jam 14.00 sore. Dikelas bawah 
(dari sisi waktu) Dimulai  07.15 dengan doa pra belajar sampai 07.30, 
yaitu membaca dan murojaah  surat-surat pilihan ada pemantauan dari wali 
kelas ke tim BTAQ. Karena di kelas bawah belum terlalu banyak 
pelajaran, jadi kita perbanyak surat-surat yang dibaca dan dihafal. Kenapa 
membaca? Karena banyak anak yang tindak membaca malah bermain. 
Oleh karenanya kita menghindari hal itu dengan mewajibkan membawa al-
quran, tidak hanya siswa yang diingatkan, akan tetapi juga orang tua 
diingatkan. Nanti ada kesepakatan apabila ada yang melanggar. Yaitu 
membantu tugas K3

Kemudian belajar 2 jam, kemudain shalat dhuha di masjid. Mereka 
tidak jajan. Hanya makan snack yang disediakan sekolah.  Kemudian 
belajar lagi , setelah itu istirahat ke2 diperbolehkan jajan. Jm 10.45. 
kemudian anak-anak makan siang, baru shalat dzuhur,kemudian 
dilanjutkan belajar sampai jam 14.00. kemudian ditutup dengan cleaning 
time.

Pertanyaan
Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran?
jawaban
Kita menggunakan kontekstual learning, metode ceramah, diskudi 
kelompok, problem solving juga tidak kita tinggalkan. 

Pertanyaan

Bagaimana sikap peserta didik dalam menghadapi full day school?
jawaban
Sepengamatan saya, anak-anak enjoy-enjoy saja. Malah masi asyik 
bermain setelah selesai sekolah. Karna memang energi anak-anak lebih 
banyak dari dewasa, kalaupun mereka capek, yang memakai mobil akan 
tidur dimobil. Untuk PR kita jadikan PR pekanan rutin, misalnya pekan 
ini PR mapel apa, dan sebagainanya. Namun hal itu belum sepenuhnya 
efektif. Oleh karenanya kita maksimalkan pada PR harian.
Pertanyaan
Apa tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan kurikulum full day 
school dikelas?

Jawaban
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Mengampu semua pembelajaran dikelas ddan pelaksanan ibadah, dan 
kemandirian anak. Termasuk makan siang anak. Misal kelas 3 ibadah, 
doa , pembelajaran KBM pendampigam shalat dhuha, dzhuhur dan 
pendampingan akhlaq. Misalnya ada anak yang belum terbiasa menaruh 
piring dan sendok ditempatnya, pembiasaan anak untuk makan minum 
sambil duduk. Sehingga bisa dikatakan di luqman al hakim, kita 
berupaya untuk membentuk manusia berkepribadian Islami. Sehingga 
mereka keluar dari sekolah ini bisa menjadi muslim yang baik. Oleh 
karenanya tanggung jawab guru  ALL in 
Pertanyaan
Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi kurikulum?
jawaban
Kalau disini penangung jawab adalah kepsek dan waka kurikulum, 
karena kepesek sangat sibuk, kitamonitoing nya i lakukan dengan 
syuting, agara ada rekaman sebagai bukti otentik, sehingga ketika 
supervisor datang ada bukti yang bisa langsung dievaluasi, kalau kelas 3 
seperti saya ya bukti syuting berupa pembelajaran tematik 

Pertanyaan

Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum di kelas?

               jawaban

Jadi kinerja kita dicek, misalnya guru gelas tu harus memahami silabus 
dan SKKD, jadi ngajarnya harus sesuai standar itu, kalau membuat soal 
ujian ya harus membuat kisi-kisi sesuai silabus dan SKKD tadi. Seua 
pemantauan lapotan di pantau oleh Wakasek Kurikulum. Jadi dalam 
evaluasi ada rapat paralel per2 pekan bersama guru-guru satu paralel 
kelas 3. Kita laksanankan saat jam BTHQ sehingga tidak menganggu jam 
mengajar. Kemudian ada rapat komite kelas, komite paralel,dan  komite 
sekolah. 

Pertanyaan
Bagaimana pendapat anda tentang konsep sekolah Islam terpaduyang di 
kembangkan oleh SDIT LH?

Jawaban
Menurut saya secara pribadi, sudah ada upaya-upaya secara sisemik 
untuk mengembangkan sekolah. Dari sisi pembangunan, yang awqalnya 
dari 3 kelas menjadi sekolah sebesar ini. Lalu dari bagian sistem sudah 
mulai tertata. Mulai dari saya masuk tahun 2003yang belum serapi 
sekarang sampai kini sudah tertata dengan baik, dengan dibantu dengan 
dinas kemudain kita tinggal mengembangkan secara komputerisasi. 
Kemudian dari sisi ke-IT an juga lebih baik. Misalnya pada bagian 
pembelajaran BTHQ, metodenya terus berkembang, dari metode qirroati, 
ummi, iqro, sampai saat ini kita membuat metode sendiri yaitu  metode 
al-karim. Bukan berarti metode al karim adalah yang paling baik, namun 
kita terus melakukan inovasi agar lebih efektif dan lebih baik lagi, 
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metode ini lebih banyak mengunakan perpaduan anatar lagu dan 
sholawat. Jadi teori-teori tajwid Menggunakan lagu yang anak akrab 
ditambah juga dengan shalawat. 
Dalam pembelajaran dikelas pun tetap memasukkan nilai- nilai Islam, 
ada muatan Islam yang terkandung dalam pembelajaran dan saoal.  
Contoh, A dan B sedang berkerja sama membersihkan alaman, karena 
untuk mempraktekan hadis kebersihan sebagian dari iman. Kemudian 
dipertanyaanya tertulis apa de pokoknya? Dan sebagainya.
Pertanyaan
Apa tujuan utama dikembangkannya SDIT LH?
Jawaban 
Jadi pada prinsipnya kita ingin membgemangkan konsep sekolah terpadu, 
jadi kita padukan agar tidak ada dikotomi dalam pendidikan, jadi nilai-
nilai Islam dapat dimasukan dala endidikan, sehingga ketika belajar nilai-
nilai Islam itu integral . oleh karenanya Islam dapat masuk diseurih mata 
pebelajaran. Oleh karenanya bisa dikatakan terpadu kauniyah dan 
kauliyah nya  
Pertanyaan 
Apa faktor pendukung  untuk mewujudkan sekolah Islam terpadu 
kurikulum fullday shool?
Jawaban 
Dari sisi internal adalah SDM, guru itu menjadi yang diuu dan ditiru. 
Maupum dari segi kurikulum, sarpras dll. Faktor pendukung atau 
eksternal adalah pihak orang tua, karyawan, pola asuh dan 
lingkungan.sehingga apa yang diajarkan disekolah, alangkah baiknya 
apabila orag tua mendukung apa yang telah diajarkan guru 

3. Proses integrasi nilai pendidikan Islam
Pertanyaan
Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?

Jawaban

Harian

NO Nama Program
Alokasi Waktu

Hari Waktu
1. Upacara / Apel pagi Senin 07.00 – 07.30
2. Hari bahasa Rabu 07.15 – 07.30 
3. Tasmi’ dan Tahfidz Al-

Qur’an 
Senin – kamis 07.15 – 07.30

4. Senam kebugaran Jum’at 07.00 – 07.30
5. Sholat Dhuha Kelas 1 – 6 Senin – kamis 08.40 – 08.55

10.05 -  10.20
6. Shalat Dzhuhur Berjamaah 

kelas 1 – 6 
Senin – jumat 11.30 – 13.30
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7. Sholat Ashar Berjamaah 
Kelas 4 –  6

Senin – kamis 15.00 – 15.30

8. Sholat Jum’at Jum’at 11.30 – 13.00
9. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
10. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
11. Gerakan Infaq dan Shodqoh Jum’at 07.00 – 12.00

Pertanyaan

Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full day 
school dalam kelas?

Jawaban 

Ustadzah Witri mengatakan bahwa nilai pendidikan Islam yang 
ditanamkan adalah terangkum dalam 10 Muashofat (karakter), adalah 
sebagai berikut 
 Memiliki aqidah yang lurus dan benar
 Melakukan ibadah yang benar 
 Memiliki akhlaq yang matang dan terpuji  
 Memiliki kemandirian yang baik 
 Memiliki wawasan berfikir luas dan daya kritis 
 Memiliki baadan yang sehat dan kuat 
 Memiliki kesungguhan 
 Hidup teratur 
 Cermat terhadap waktu 
 Bermanfaat bagi orang lain 

Pertanyaan 

Metode apa saja yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam pembelajaran di kelas 

jawaban

Mungkin sama kita mengaplikasikan dengan apa yang disampaikan oleh 
nasiul ikhwan tentang Tarbiyatul aulad, dengan memberikan nasihat, 
mengingatkan ketika saat kejadian, memberi penghargaan. Jadi kita sering 
menyiapkan penghargaan dan hadiah-hadiah. Contohnya Ayas yang 
mempunyai hafalan paling banyak. Kita membelikan hadah dari 
pengelolaan infaq kelas, jadi kita tidak meminta dana dari sekolah. Tapi 
kita tidak menjajikan diawal, agar nantinya anak-anak paham bahwa setiap 
amal pasti ada balasannya, dan  yang baik pasti akan mendapatkan 
ganjaran. 
Pertanyaan 
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Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 
pembelajaran di kelas?
Jawaban
Relatif tidak banyak, kadang kala mungkin secara tidak langsung saja. 
Misalnya ada ketidaksinergian pendidikan  anara pembelajaran disekolah 
dan dirumah. Itu ynang agak memberatkan. 
Kedua, kaitanya denga teknologi, kalau anak  sudah  dipegangi hp, atau 
terlalu banyak Main game. Maka itu akan sulit. Misalnya kita 
menanamkan nilai-nilai Islam tapi mereka mengkonsumsi informasi yang 
tidak Islami. Kalau  secara konsep Islam ,yang mendapatkan hidayah itu 
adalah hati yang bersih. Apabila anak-anak ada yang sudah terpapar oleh 
yang namanya pornoografi padahal masih kelas 3 maka akan sulit. 
Saat ini kita sedang menererapi anak-anak dikelas yaitu pola komunikasi. 
Karna gaya bicara anak-anak putra dikelas itu cenderung brteriak. Gaya 
bicaranya ada yang (maaf) preman. Jadi apabila ada yang berbicara 
melebihi suara pada umumnya, maka kita ingatan. 

Kode                       :004

Narasumber             : Alfi Ni`mah Maarif, S.Ag

Jabatan                    : Guru PAI  SDIT LH

Topik Wawancara : Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan 
implementasi dari integrasi nilai pendidikan Islam

tanggal                    : 7 Desember 2016

Pukul                      :  09.00 WIB

Tempat                   :  Kelas 3A SDIT LH

4. Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas oleh Guru
Pertanyaan 
Apa saja tanggung jawab guru dalam melaksanakan kurikulum PAI?
Jawaban 
Melaksanakan pembelajaran, pembiasaan, mungkin kalau pai dari 
pembiasaan umtuk membudayakan. Apa yang diajarkan dapat 
dipraktekkan sehari-hari. 
Contohnya seperti shalat, kita ajarkan langkah-langkahnya, kemudian kita 
bderikan list. Kita monitor sehari-hari agar dapat kita pantau. Terkadang 
menjadi kendala apabila orang tua tidak sejlan dengan apa yang kita 
tanamkan. Misalnya disekolah anak rajin shalat tepat waktu, tapi dirumah 
orang tuanya tidak shalat. Tapi terkdang ada anak-anak yang istimewa, 
malah menjadi pengingat bagi keluarganya.
Pertanyaan   
Apa saja kegiatan-kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kurikulum 
PAI?
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Jawaban 
Kalau PAI setiap semester harus mengumpulkan 27 instrumen. Karna 
pengajar PAI di SDIT LH mengajar nya sistem paralel, oleh karena itu 
ustadzah Alfi mengajar kelas 3 A,B,C,D dan kelas 6 
Pertanyaan 
Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi dalam pelaksanaan 
kurikulum PAI?
Jawaban 
Kalau di SDIT posisinya wakaur, kalau kita PAI ada supervisi  nya dari 
pengawas PAI dari DEPAG sekali dalam semester,tapi sayangnya SDIT 
LH tidak ada monitoring leh su-pervisi dari DEPAG karena jadwal nya 
meleset, dan kebetulan sekolah sudah ada agenda lain yang tidak bisa 
diganggu.
Kemudian yang dicek adalah bagian 27 instrumen dan pembelajaran, 
apabila ada yang kurang tepat maka akan dibimbing oleh ketua DEPAG 
sendiri yaitu Bapak Solihin. 
Pertanyaan 

    Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum PAI?
Jawaban 
Ada spritual, kemudian kesesuaian dengan KD, kemudian ada nilai 
praktek dri materi yang disampaikan. 
Kalau evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru PAI, dilakukan dalam 
bentuk gabungan paralael guru PAI semua kelas.
Pertanyaan 
     Adakah kendala dalam pelaksanaan kurikulum di kelas?
Jawaban 
Belum selarasnya kebudayaan disekolah dan dirumah. Oleh karena itu 
diperlukan kerjasama antara lingkungan di rumah dan sekolah
5. Proses integrasi nilai pendidikan Islam
Pertanyaan  
Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?
Jawaban 

NO Nama Program
Alokasi Waktu

Hari Waktu
1. Upacara / Apel pagi Senin 07.00 – 07.30
2. Hari bahasa Rabu 07.15 – 07.30 
3. Tasmi’ dan Tahfidz Al-

Qur’an 
Senin – kamis 07.15 – 07.30

4. Senam kebugaran Jum’at 07.00 – 07.30
5. Sholat Dhuha Kelas 1 – 6 Senin – kamis 08.40 – 08.55

10.05 -  10.20
6. Shalat Dzhuhur Berjamaah 

kelas 1 – 6 
Senin – jumat 11.30 – 13.30

7. Sholat Ashar Berjamaah 
Kelas 4 –  6

Senin – kamis 15.00 – 15.30
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8. Sholat Jum’at Jum’at 11.30 – 13.00
9. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
10. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
11. Gerakan Infaq dan Shodqoh Jum’at 07.00 – 12.00

Pertanyaan 

Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full day 
school dalam kelas?

Jawaban 
Memang, yang kita jadikan rujukan adalah 10 muashofat, sehingga 
outputnya bisa menjadi pribadi yang syamil. Namun bisa ditambahkan 
pada 3 point seperti Aqidah, akhlaq dan ibadah.
Kalau akhlaq mungkin kurang karna harus ada antisipasi dari orang tua, 
karna hal ini sangat berpengaruh. Selanjutnya aqidah memang yang utama, 
tidak hanya guru PAI tapi semua lini. Alhamdullillah dalam menanamkan 
nilai aqidah tidak terlalu sulit karena anak-anak sudah berfikir kritis, 
apabila menemui masalah langsung ditanyakan ustadz/ustadzah, lau 
kemudian dia mencari solusi. Kemudian pada bagian ibadah, kita 
membiasakan shalat 5 waktu dengan berkerjasama dengan orang tua. karna 
tidak semua shalat dilakukan di sekolah. Apa yang dibiasakan saat ini 
harapannya bisa dijadikan kebiasaan dimasa datang.
Pertanyan 

Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 
pembelajaran di kelas?

Jawaban 
Kendala mungkin dari luar sekolah. Pergaulan anak yang kita tidak bisa 
memantau, apabila dampak dari pergaulan dmunculkan disekolah kita bisa 
mengatasi. Apabila tidak dimunclkan maka hal itu tdak bisa kita atasi, 
ooleh karenanya anak menjadi terkontaminasi. Biasanya anak yang salah 
pergaulan, gaya bicaranya akan beda. Kemudian dia membully, hal ini 
dikarenakan dipergaulan luarnya di bully, maka dia akan membalas 
membully di sekolah. 

Kode                     :005

Narasumber          : Wening Aryani WG, SH

          Jabatan                  : Wali Kelas 3B  SDIT LH

           Topik Wawancara : Pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas dan    
implementasi dari integrasi nilai pendidikan Islam

tanggal                    : 9 Desember 2016
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Pukul                      :  13.00 WIB

Tempat                   :  Kelas 3B SDIT LH

3. Pelaksanaan Kurikulum di tingkat kelas oleh guru
Pertanyaan 
Bagaimana pelaksanaan kurikulum full day school di kelas?
Jawaban 
Sudah berjalan, sudah diterapkan dari kelas 1. Kebetulan saya mengajar 
mereka dari kelas 1.memang kelas bawah pulangya jam 2, kecuai ada 
EBTA. Walaupun pulang sore anak-anak tidak merasa capek. Apalagii 
sekarang kelas 3 ada tambahan tahfidz, otomatis pulangnya lebih sore lagi, 
itu juga anak-anak tetap kuat. Oleh karena itu berarti kurikulum 
fulldayschool dapat diterapkan, bahkan menurut saya tidak ada hambatan. 
Namun metode-metode Yng kita pakai juga harus bervariasi. Dan apabila 
ujian, anak-anak tetap santai, justru yang tegang itu oramg tuanya. Anak-
anak tidak ada masalah, dari kelas satu memang kebanyakan anak-anak 
merasa baik-baik saja menggunakan sistem fullday.
Pertanyaan 
Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran?
Jawaban
Awalnya kita menggunakan metode ceramah, kemudian saya ubah tugas 
kelompok lalu tugas individu. Jadi dalam satu jam pelajaran atau 
pertemuan saya dapat menggunakan beberapa metode, misalnya 
menggunakan metode diskusi. Dari situ anak-anak belajar bagaimana 
berejasama dengan teman,  menghargai pendapat, ini salah satu contoh 
tematik PKN dan bahasa indosnesia. lalu salah satu dari mereka maju 
kedepan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan didepan. 
Kenapa menggunakan kelompok? Hal ini karena mendorong anak untuk 
berani, sehingga dari situ anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. 
Sehingga bisa meningkat prestasi anak. 
Pertanyaan 
Bagaimana sikap peserta didik dalam menghadapi full day school?
Jawaban
Tidak capek, tidak ada keluhan. Dari orang tua pun tidak ada keluhan. 
Kadang malah anak terlalu betah di kelas, setelah selesai kelas anak masih 
bermain, seperti tidak merasa capek.
Pertanyaan 
Apa tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan kurikulum full day school
dikelas?
Jawaban 
Iya memang administrasi guru mempunyai tanggung jawab membuat RPP, 
dan memang waktunya luar biasa banyaknya, apalagi kalau tematik 
kurikulum, format dan penilaian itu waktunya luarbiaasa banyak, apalagi 
saya sedang kuliah lagi, jadi bisa dikatakan itu berat. Menghabiskan 
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banyak waktu dan tenaga. Bisa dibilang tidak ada waktu istirahatnya. Jadi 
kalau guru sudah mengajar, kalau dilanjutkan untuk mengurus administrasi 
Jadi nanti ada penanggung jawab, jadi kurikulum sekarang kan ada 
perubahan, tdak sama seperti kemarin. Kita mendapatatkan rpp dari teman, 
alu kita tinggal revisi sedikit saja/  kalau sekarang sudah beda, sehingga 
bukunyapun berbeda. Jadi ada pemetaan, jadi ada perPJ an pembangian 
tugas, tema A, itu sipa, tema B, siapa... jadi ada pemetaan. Berawal dari 
silabus, kemudian masuk pemetaan, lalu dijadikan ke RPP 
Pertanyaan 
Siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi kurikulum?
Jawaban 
Waka kurikulum, yang dibantu oleh semua pimpinan. Kita semua kelas 
disyuting untuk mendapatkan dokumentasi dalam evaluasi kurikulum. 
Pertanyaan 
Bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum di kelas? 
Jawaban
Ada tes tertulis yaitu seperti penilaian kap, dan penilaian praktek. Ada 
proyek dan produk. Jadi tidak fokus hanya tertulis saja tapi juga praktek, 
yang sudah mencangkup 3 ranah (kognitif, afektif, dan psikomotorik). 
Pertanyaan 
Bagaimana pendapat anda tentang konsep sekolah Islam terpadu yang di 
kembangkan oleh SDIT LH?
Jawaban 
Konsep kita sudah sangat bagus, karna kita terpadu. Orang tua harus 
meluruskan niatnya dalam menyekolahkan anaknya, kalau hanya berniat 
menyekolahkan karena sibuk. Maka lebih baik ketika diluruskan niatnya. 
Jadi konsep ke-Itan yang ada di luqman hakim bagus, karena kita 
menggunakan konsep yang dunggulkan adalah alquran jadi kita beda dari 
yang lain. Apalagi sekarang ada program pesantren tahfidz, sehingga anak 
akan lebih banyak hafalannya. Kemudian pada aplikasi kegiatan sehari-
hari kira awali dengan murojaah, kemudian shalat dhuha, shalat dzuhur, 
dan shalat ashar bagi anak yang belum dijemput. Kemudian pada bagian 
akhlaq . kemudian pada sisi shalat kita berbeda,  dalam artian kita sangat 
menanamkan shalat, kita berusaha dengan keras untuk mendampingi anak 
shalat. Sampai dibuatkan mutabaah pendampingan shalat bagi guru. 
Pertanyaan 

Apa tujuan utama dikembangkannya SDIT LH?
Jawaban 
Ya. Ini dari awal ya, jadi esluha adalah sekolah IT yang pertama. Jadi bisa 
dikatakan dakwah apda bidang pendidikan.
Pertanyaan 
Apa faktor pendukung  untuk mewujudkan sekolah Islam terpadu 
kurikulum fullday?
Jawaban 
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Kecenderungan kesadaran masyarakat aaakan kurangnya pendidikan 
Islam, alternatif bagi orang tua yang ingin menitipkan anaknya, idealisme 
yaitu visi misi yang ingin dibangun dalam sekolah ini. 

4. Proses integrasi nilai pendidikan Islam
Pertanyaan 
Bagaimana proses kegiatan belajar siswa dalam kelas sehari-hari?

Jawaban 

NO Nama Program
Alokasi Waktu

Hari Waktu
1. Upacara / Apel pagi Senin 07.00 – 07.30
2. Hari bahasa Rabu 07.15 – 07.30 
3. Tasmi’ dan Tahfidz Al-

Qur’an 
Senin – kamis 07.15 – 07.30

4. Senam kebugaran Jum’at 07.00 – 07.30
5. Sholat Dhuha Kelas 1 – 6 Senin – kamis 08.40 – 08.55

10.05 -  10.20
6. Shalat Dzhuhur Berjamaah 

kelas 1 – 6 
Senin – jumat 11.30 – 13.30

7. Sholat Ashar Berjamaah 
Kelas 4 –  6

Senin – kamis 15.00 – 15.30

8. Sholat Jum’at Jum’at 11.30 – 13.00
9. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
10. Semutlis Jum’at 07.00 – 08.00
11. Gerakan Infaq dan Shodqoh Jum’at 07.00 – 12.00

Pertanyaan 

f. Apa saja nilai pendidikan Islam yang ditanamkan  kurikulum full 
day school dalam kelas?
Jawaban 
Ada 3 nilai yaitu akhlaq, aqidah dan ibadah. 
Pertanyaan 
Bagaimana cara untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan pembelajaran 
dalam kelas?
Jawaban 
Otomatis ketika pembelajaran dikelas akhlaqnya yang kita jaga terus, 
kemudian perijinan, kedisipilinan dsb, kita dasarkan karena niat ibadah, 
karena Allah. Lalu kita sampaikan pada anak-anak. Kadang bersyukur juga 
termasuk nilai akhlaq yang ditanamkan, misalnya lauknya ko ayam terus, 
lalu kita ingatkan untuk slalu mensyukuri nikmat. Kemudian pada nilai 
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ibadah, kita tetap ambil andil, karena kita bertanggung jawab pada seluruh 
anak di dalam kelas. Dan infaq  pun kita tanamkan dalam diri anak-anakm, 
memotivasi anak dalam infaq bisa dengan berlomba banyak-banyakan 
infaq, bisa satu kelompok sampai 70.000 bahkan mereka tidak merasa 
rugi, bahkan rela tidak jajan demi infaq.
Pertanyaan 
Metode apa saja yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam pembelajaran di kelas 
Jawaban 
Ceramah, kadang juga eksperimen atau action yaitu melakukan, lalu 
demonstrasi
Pertanyaan 
Adakah kendala dalam menanamkan nilai pendidikan Islam dalam 
pembelajaran di kelas?
Jawaban 
Shalat, anak harus selalu diawasi. Kalau saya capek itu jadi anak-anak 
kurang tertib. Karena masih anak-anak itu jadi blm ada kesadaran. 
Sehingga harus ada yang memberi contoh. Misalnya saya memimpin 
didepan. Sehigga harus all out dalam membimbing, karena saya hanya 
sendiri, wakil walas adalah ustadz jadi shalatnya di masjid. Memang sudah 
tmbuh kesadaran akan shalat dengan tertib, mungkin baru 30%, hal ini 
memang wajar karena masih anak-anak dan berproses dalam 
pembelajaran. 
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5. Foto-foto selama observasi

gambar 1. Ustadzah witri melatih 
keberanian anak dengan memimpin 
doa di depan kelas

Gambar 2. Anak-anak khusyu berdoa 
bersama setelah melakukan shalat dhuha 
di masjid 

Gambar 3. Anak putri berolah raga di pimpin 
oleh ustadzah, sedangkan putra di pimpin oleh 
ustadz

Gambar 4. Kegiatan BTHQ dilakukan dengan 
santai dan menyenangkan
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Gambar 5. Untuk melatih kejujuran, Anak-
anak mengisi sendiri mutaba`ahnya

Gambar 6. Pada saat mengerjakan tugas melipat 
kertas, anak-anak saling membantu teman yang 
kesulitan.

Gambar 7. Anak-anak sangat antusias pada 
tiap pelajaran, terutama pada pelajaran 
matematika.

Gambar 8. Anak-anak dengan tertib mengantri 
untuk menyetorkan hafalannya kepada ustadzah. 
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