
Lampiran 1 

METODE PENGUMPULAN DATA 

A. Metode Dokumentasi 

1. Sejarah MTs Al-Khoiriyyah 

Semarang 

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Al-

Khoiriyyah Semarang 

3. Keadaan Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan MTs Al-

Khoiriyyah Semarang 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

MTs Al-Khoiriyyah Semarang 

B.  Metode Observasi 

1. Keadaan Geografis MTs Al-

Khoiriyyah Semarang 

2. Perilaku Pendidik, Pembina atau 

Pelatih di Lingkungan Sekolah 

MTs Al-Khoiriyyah Semarang 



3. Perilaku Peserta didik di 

Lingkungan Sekolah MTs Al-

Khoiriyyah Semarang 

4. Proses Pelaksanaan Pembinaan 

Nilai Karakter Melalui Kegiatan 

Khitobah di MTs Al-Khoiriyyah 

Semarang 

C. Metode Wawancara 

1. Mengetahui bagaimana proses 

pembinaan nilai karakter Melalui 

Kegiatan Khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah Semarang. 

2. Mengetahui nilai karakter yang 

ditanamkan pada peserta didik 

melalui  Kegiatan Khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah Semarang. 

Lampiran 2 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA 



A. Kepada Kepala Sekolah Madrasah 

1. Apalatar belakang berdirinya MTs 

Al-Khoiriyyah Semarang? 

2. Bagaimana perkembangan MTs 

Al-Khoiriyyah Semarang? 

3. Berapa jumlah tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan serta 

peserta didik? 

4. Apa tujuan didakannya kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

5. Apa manfaat kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

6. Adakah nilai khusus pendidikan 

karakter dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

7. Apa saja nilai khususnya? 



8. Apa kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

9. Bagaimana peserta didik setelah 

mengikuti ekstrakurikuler 

khitobah? 

10. Apakah ekstrakurikuler khitobah 

diwajibkan di madrasah ini? 

11. Kebijakan apa saja dari kepala 

madrasah dalam pengelolaan 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

12. Bagaimana sarana dan prasarana 

pendukung serta tenaga pendidik 

(pembina) dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah. Apakah 

sudah lengkap dalam menunjang 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

 

B. Kepada Pembina Khitobah 



1. Apa tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

2. Apa manfaat dari kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

3. Apakah kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah diwajibkan di MTs Al-

Khoiriyyah? 

4. Bagaimana kurikulum atau materi 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah di MTs Al-Khoiriyyah? 

5. Kapan kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah dilaksanakan? 

6. Berapa jumlah peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah?  



7. Apakah peserta didik aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah? 

8. Adakah peraturan-peraturan  yang 

ditetapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah ? 

9. Apakah peserta didik sudah  

mentaati peraturan-peraturan yang 

ditetapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah? 

10. Apa kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

11. Apakah bedanya peserta didik 

yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah dengan 

yang tidak mengikutinya? 



12. Apakah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah telah 

ditanamkan nilai-nilai karakter?  

13. Apa saja nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan? 

14. Bagaimana cara atau strategi 

bapak pembina dalam 

menanamkan nilai karakter kepada 

peserta didik ? 

 

  



Lampiran 3 

HASIL  WAWANCARA 

A. Kepada Kepala Sekolah Madrasah 

Sumber Data : Bapak Nur Jadid 

Setiawan, S.Pd 

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016 

Pukul          : 09.00 WIB 

Tempat        : Ruang kepala sekolah  

 

1. Apa latar belakang berdirinya MTs 

Al-Khoiriyyah Semarang? 

Jawaban : 

Sekitar  tahun  1936  berdirilah 

sekolah agama di  bekas stalan kuda 

zaman kolonial Belanda bernama 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-

Khoiriyyah setingkat SMP yang 

sebelumnya bernama MTs "AL 



BANAT" merupakan sekolah yang 

dikhususkan bagi kaum muslimah / 

perempuan. Motivasi  didirikannya  

sekolah khusus putri adalah adanya  

kekhawatiran terhadap  nasib  

anaknya   dalam   pendidikan, 

mengingat waktu  itu  belum  ada  

sekolah  khusus  putri  kecuali  

MARDI WARA milik  kaum 

NASRANI. 

 

 

 

 

2. Bagaimana perkembangan MTs Al-

Khoiriyyah Semarang? 

Jawaban : 



Perkembangannya cukup baik, 

karena jumlah peserta didik selalu 

meningkat, fasilitasnya juga semakin 

memadai. 

3. Berapa jumlah tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan serta 

peserta didik? 

Jawaban: 

b. Guru : 24 orang 

c. Karyawan : 2 orang 

d. Peserta didik : 128 orang 

4. Apa tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah yaitu agar peserta didik 

bisa menjadi penerus dibidang 



dakwah, mempunyai karakter 

berani dan percaya diri. 

5. Apa manfaat kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Peserta didik terbentuk 

karakternya seperti berani 

menyampaikan pengetahuannya 

kepada orang lain, dan percaya 

diri menyampaikan nasihat kepada 

orang lain 

 

6. Adakah nilai khusus pendidikan 

karakter dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

Jawaban :  

Secara khusus ada. 



7. Apa saja nilai-nilai yang 

ditanamkan di kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

Jawaban :  

Salah satu sifat yang dibangun 

adalah berani, tanggung jawab, 

sifat yang lebih baik dibandingkan 

peserta didik yang tidak mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah. 

8. Apa kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs 

Al-Khoiriyyah? 

Jawaban :  

Ada beberapa anak yang masih 

takut untuk tampil. 

9. Bagaimana peserta didik setelah 

mengikuti ekstrakurikuler 

khitobah? 



Jawaban : 

Peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah 

menjadi lebih aktif dan berani 

seiring berjalannya latihan 

khitobah. 

10. Apakah ekstrakurikuler khitobah 

diwajibkan di madrasah ini? 

Jawaban : 

Iya, diwajibkan bagi kelas VII dan 

VIII. 

11. Kebijakan apa saja dari kepala 

madrasah dalam meningkatkan 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

Jawaban : 

Sebelum kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah berlangsung atau sesudah 

jama’ah shalat dzuhur terlebih 



dahulu saya memberikan motivasi 

dan nasihat kepada peserta didik.  

12. Bagaimana sarana dan prasarana 

pendukung serta tenaga pendidik 

(pembina) dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah. Apakah 

sudah lengkap dalam menunjang 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

Jawaban : 

Sudah memadai dan cukup untuk 

menunjang kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah. 

 

B. Kepada Pembina Khitobah 

Sumber Data : Bapak Moh.Yulih 

Fairdiyan, S.S  

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2016 

Pukul          : 15.00 WIB 



Tempat        : Ruang aula MTs Al-

Khoiriyyah Semarang. 

 

1. Apa tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Ekstrakurikuler khitobah bertujuan 

membentuk mental peserta didik, serta 

membentuk karakter tanggung jawab 

dan kreatif contohnya bagaimana 

mereka ada rasa tanggung jawab 

membuat materi, mempersiapkan 

materi jauh sebelum hari, membuat 

peserta didik berpikir untuk memilih 

tema yang akan disampaikan nantinya 

diatas mimbar, mempersiapkan 

dengan matang, apabila tidak 

disiapkan dengan matang 



konsekuensinya akan malu sendiri 

dengan teman-temannya.  

2. Apa manfaat dari kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Manfaatnya melatih untuk bisa 

berbahasa membentuk struktur-

struktur kata yang benar ketika 

menyampaikan khitobah, memberikan 

kesempatan untuk membuat teks 

khitobah dari apa yang mereka 

dapatkan dari pembelajaran di kelas, 

mereka dapat aplikasikan di teks 

khitobah, sehingga  ilmu yang 

didapatkan tidak hanya dimiliki saja 

tetapi bisa di sampaikan kepada orang 

lain  



3. Apakah kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah diwajibkan di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Setiap peserta didik kelas VII dan VIII 

wajib mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah 

4. Bagaimana kurikulum atau materi 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah di MTs Al-Khoiriyyah? 

 

Jawaban: 

Untuk kurikulum tidak ada, untuk 

judul atau tema tidak di tentukan oleh 

guru atau Pembina, dimana disini 

peserta didik diberikan kesempatan 

untuk memilih sendiri tema yang akan 

disampaikan, dan mengumpulkan 



tema yang telah dibuat kepada kami 

(Pembina) dengan tujuan apakah 

sudah pantas materi yang akan 

disampaikan kepada teman-teman, 

apabila belum pantas maka akan 

diberikan refisian kepada peserta didik 

untuk mengantinya. Jadi disini untuk 

pemilihan tema atau judul khitobah 

yang akan di sampaikan bersifat 

bebas, dalam artian sesuai dengan 

kreatifitas atau kemampuan peserta 

didik tetapi tetap dalam batasan-

batasan yang pantas menurut pembina, 

karena sebelum disampaikan diatas 

mimbar, tema harus dengan  

persetujuan pembina. 

5. Kapan kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah dilaksanakan? 

Jawaban : 



Pelaksanaan kegiatan khitobah pada 

hari minggu, disini hari minggu proses 

KBM masuk, dan liburnya pada hari 

jumat. 

6. Berapa jumlah peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah?  

Jawaban : 

Jumlah peserta didik dari  kelas VIII 

ada 46 dan kelas VIII ada 44, jadi 

julah peserta didik yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah 

adalah 90 anak. 

 

7. Apakah peserta didik aktif mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

Jawaban : 

Peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah. Dan 



peraturan  bagi yang tidak mengikuti 

akan ada sanksi dari kesiswaan 

8. Adakah peraturan-peraturan  yang 

ditetapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah ? 

Jawaban : 

Setiap peserta didik kelas VII dan VIII 

wajib mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah. Ada sanksi 

dari kesiswaan apabila tidak 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah 

9. Apakah peserta didik sudah  mentaati 

peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pada kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah? 

Jawaban : 

Setiap anak harus memiliki  buku 

materi khusus untuk khitobah, yang 



mana buku itu berisikan tema pidato 

ketika bertugas berpidato dan ketika 

bertugas menjadi MC serta  petugas 

hiburan  dituliskan dibuku itu 

sehingga apa yang disampaikan 

peserta didik harus tertulis semua 

karena ini semua adalah pendidikan, 

agar ketika peserta didik 

menyampaikan pidato sesuai dengan 

pendidikan  yang ada di al-Khoiriyyah 

khususnya. 

Kehadiran dan kesiapan 

menyampaikan materi dan kesiapan 

dalam menampilkan tugasnya masing-

masing 

10. Apa kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 



Karena jadwal pelaksanan kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah pada hari 

ahad kendalanyaari ahad ada acara 

keluarga, sehingga 100% anak tidak 

bisa hadir semua. 

11. Apakah bedanya peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah dengan yang tidak 

mengikutinya? 

Jawaban :  

Jelas ada, ketika anak terbiasa tampil 

didepan umum, menanamkan sikap 

berani pada anak, anak menjadi tidak 

malu tampil didepan umum, karena 

disini anak didik untuk tidak malu 

menyampaikan pidatonya di depan 

umum karena semua anak digilir 

untuk tampil semua. 



12. Apakah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah telah 

ditanamkan nilai-nilai karakter?  

Jawaban : 

Tujuan awal kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah menanamkan karakter 

13. Apa saja nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan? 

Jawaban : 

Disiplin, disiplin dalam 

pengumpulkan tugas. Tanggung jawab 

dalam menjalankan tugas masing, 

berani berbicara di depan umum, 

kesadaran untuk berdakwah, 

14. Bagaimana cara atau strategi bapak 

pembina dalam menanamkan nilai 

karakter kepada peserta didik ? 

Jawaban : 



Melalui pembiasaan, keteladanan, 

ceramah, tugas, mendisipilnkan 

merekau ntuk tepat waktu, 

menekankan mereka untuk 

bertanggung jawab. 

 

C. Kepada Pembina Khitobah 

Sumber Data : Faridul Umar 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Maret 2016 

Pukul          : 15.00 WIB 

Tempat        : Ruang aula MTs Al-

Khoiriyyah Semarang. 

 

1. Apa tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 



Membentuk karakter seorang dai dan 

unuk membentuk mental yang baik 

melalui khitobah. 

2. Apa manfaat dari kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Peserta didik mempunyai semangat 

dan motivasi diri sendiri serta tampil 

berbeda dengan anak yang tidak 

mengikuti khitobah. 

3. Apakah kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah diwajibkan di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban : 

Iya, wajib bagi kelas VII dan VIII. 

4. Bagaimana kurikulum atau materi 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah di MTs Al-Khoiriyyah? 



Jawaban: 

Untuk kurikulum secara khusus belum 

ada, materi dalam kegiaan khitobah 

bebas sesuai kreativitas anak. 

5. Kapan kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah dilaksanakan? 

Jawaban : 

Kegiatan dilaksanakan setiap hari 

minggu pada pukul 13.00 sampai 

selesai. 

6. Berapa jumlah peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah? 

Jawaban : 

90 anak 

7. Apakah peserta didik aktif mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah? 

Jawaban : 



Alhamdulillah peserta didik akitf 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah. Apabila tidak mengikuti aka 

nada sanksi dari wakakesiswaan. 

15. Adakah peraturan-peraturan  yang 

ditetapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah ? 

Jawaban : 

Kehadiran, harus mempunyai buku 

khusus khitobah, semua teks yang 

sudah di buat sebelum di tampilkan 

harus di konsultasikan kepada 

pembina. 

8. Apakah peserta didik sudah mentaati 

peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pada kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah? 

Jawaban : 



Peserta didik sudah mentaati 

peraturan-peraturan yang ditetapkan 

pada kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah. 

9. Apa kendala dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di MTs Al-

Khoiriyyah? 

Jawaban:  

Kendala pasti ada, karena jadwal 

pelaksnaanya hari minggu pasti ada 

yang minta ijin acara keluarga. 

10. Apakah bedanya peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

khitobah dengan yang tidak 

mengikutinya? 

Jawaban : 

Peserta didik lebih berani, percaya 

diri, aktif dan disiplin. 



11. Apakah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah telah 

ditanamkan nilai-nilai karakter? 

Jawaban : 

Iya. Tujuan awal kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah menanamkan 

karakter 

12. Apa saja nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan? 

Jawaban : 

Religius, jujur, disiplin, kreatif, 

madiri, bekerja sama, dll. 

13. Bagaimana cara atau strategi bapak 

pembina dalam menanamkan nilai 

karakter kepada peserta didik ? 

Jawaban :  

Melalui pembiasaan misalnya 

disiplin waktu, keteladanan pembina 



khitobah, ceramah, penugasan dan 

hukuman. 

  



Lampiran 4 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Nilai 

Karakter 

Deskripsi Indikator Kegiatan 

yang 

mencerminka

n 

(implementasi

) 

1. Religius 

 

Sikap yang patuh 

dalam 

melaksanakan 

ajaran agama yang 

dianutnya, toleransi 

terhadap 

pelaksanaan ibadah 

lain dan hidup 

rukun terhadap 

pemeluk lain. 

1.Mentaati dan 

melaksanakan 

ajaran Islam 

 

2. Jujur  Perilaku yang 

didasarkan pada 

upaya menjadikan 

dirinya sebagai 

orang yang selalu 

dapat dipercaya 

dalam perkataan, 

1. Selalu 

mengerjakan 

tugas-tugas 

dari pembina 

sesuai dengan 

ketentuan 

yang ada. 

 



tindakan dan 

pekerjaan. 

2. Selalu 

mengatakan 

sesuai apa 

yang 

dilakukan 

3. Disiplin Tindakan yang 

menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan. 

1. Mentaati 

peraturan yang 

ada pada 

peraturan 

sekolahan, 

agama, norma-

norma di 

masyarakat. 

 

4. Bersaha- 

bat/Komu-

nikatif 

Tindakan yang 

melihatkan cara 

senang berbicara, 

bergaul dan bekerja 

sama dengan orang 

lain. 

 

1. Dalam 

berteman tidak 

memilih-milih 

dan saling 

mengingatkan 

teman yang 

bertingkah 

laku belum 

sesuai dengan 

aturan. 

2. Berkomunikas

i dengan 

bahasa santun. 

 

 



5.  

Tanggun

g Jawab 

Sikap dan perilaku 

seseorang untuk 

melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, 

yang seharusnya 

dia, lakukan, 

terhadap diri 

sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

1. Mentaati dan 

melaksanakan 

hukum-hukum 

dan aturan 

yang berlaku. 

2. Berani 

mengambil 

resiko atas 

perbuatan 

yang telah 

dilakukan. 

3. Tidak 

mengalihkan 

tugas dan 

kewajiban 

kepada orang 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5 

 

HASIL OBSERVASI 

 

 

Nilai  

Karakter Indikator 

Kegiatan yang 

mencerminkan 

(implementasi) 

1. Religius 

 

1. .Mentaati dan 

melaksanakan ajaran 

Islam 

1. Para peserta didik 

bersalaman dengan guru 

dan mengucapkan salam. 

2. Peserta didik dan Pembina 

atau guru selalu berdoa 

berdoa sebelum 

beraktifitas (ketika 

memulai dan mengakhiri 

kegiatan khitobah) 

3. Peserta didik diajarkan 

untuk membiasakan sholat 

berjamaah. 

2.  Jujur  1. Selalu mengerjakan 

tugas-tugas dari 

pembina sesuai 

dengan ketentuan 

yang ada. 

2. Selalu mengatakan 

sesuai apa yang 

1. Peserta didik dilatih 

kejujurannya ketika 

mengerjakan tugas dari 

Pembina membuat teks 

khitobah  

2. Peserta didik ketika 

menyampaikan isi 



dilakukan khitobahnya haruslah 

sesuai apa yang dibuatnya 

sendiri. 

3. Disiplin  1. Mentaati peraturan 

yang ada pada 

peraturan sekolahan, 

agama, norma-norma 

di masyarakat. 

Peserta didik mencerminkan 

sikap dan perilaku taat pada 

peraturan ekstrakurikuler 

khitobah, dengan: 

1. Datang tepat waktu. 

2. Sebelum acara di mulai 

melaksanakan sholat 

berjamaah. 

 

 

3. Melaksanakan peraturan-

pertauran yang telah 

ditentukan. 

4.Bersaha

bat/Kom

unikatif 

1. Dalam berteman tidak 

memilih-milih dan 

saling mengingatkan 

teman yang 

bertingkah laku belum 

sesuai dengan aturan. 

2. Berkomunikasi 

dengan bahasa santun. 

 

1. Peserta didik 

mencerminkan  sikap dan 

perilaku bersahabat dan 

komunikatif dengan 

sesama teman dan guru 

serta karyawan di 

lingkungan sekolah 

2. Peserta didik diajarkan 

untuk membiasakan 

seyum, salam, sapa, 

sopan dan santun 

 



5.Tanggun

g Jawab  

1. Mentaati dan 

melaksanakan hukum-

hukum dan aturan 

yang berlaku. 

2. Berani mengambil 

resiko atas perbuatan 

yang telah dilakukan. 

3.Tidak mengalihkan 

tugas dan kewajiban 

kepada orang lain. 

1. peserta didik 

melaksanakan kegiatan 

sesuai program sekolah. 

2. peserta didik yang tidak 

taat mendapatkan 

hukuman sesuai tingkat 

kesalahan dan sesuai 

aturan yang berlaku. 

3. peserta didik 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya masing-

masing 

 

  



Lampiran 6 

 

FOTO KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER 

 KHITOBAH 

 

 

Teks khitobah yang sudah mendapatkan 

persetujuan dari Pembina khitobah. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Teks pembawa acara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peseta didik latihan khitobah ( membaca 

dan menghafal) khitobah. 

 
Pembina memimpin doa sebelum kegiatan 

dimulai. 



 

 
 

Kegiatan khitobah 



 
 



 
 

 



 
 

Para Pembina khitobah mendampingi 

kegiatan ekstrakurikuler khitobah. 
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