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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Narasumber Kepala Sekolah 

1. Bagaimana latar belakang adanya kebijakan full day school 

di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan full day school dalam 

upaya membentuk akhlak karimah siswa? 

3. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMP 

IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

4. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya 

kebijakan full day school di SMP IT Permata Bunda? 

5. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 

full day school di SMP IT Permata Bunda? 

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam 

implementasi kebijakan full day school ? 

7. Adakah target khusus yang harus dicapai siswa full day 

school 

8. Bagaimanakah bentuk persiapan untuk mencapai target 

sekolah ? 

9. Jika kegiatan tersebut tidak memenuhi target, evaluasi 

seperti apakah yang dilakukan sekolah? 

10. Bagaimana respon orang tua terhadap kebijakan  full day 

school di SMP IT Permata Bunda ? 
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11. Apakah harapan ke depan dengan di implementasikannya 

kebijakan full day school  di SMP IT Permata Bunda? 

 

II. Narasumber Wakasek Kurikulum 

1. Bagaimana sejarah berkembangnya SMPIT Permata 

Bunda ? 

2. Bagaimana latar belakang adanya kebijakan full day school 

di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan full day school dalam 

upaya membentuk akhlak karimah siswa ? 

4. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMP 

IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

5. Kurikulum apakah yang dipakai oleh SMP IT Permata 

Bunda? 

6. Muatan Kurikulum apa saja yang diterapkan terkait full 

day school ? 

7. Bagaimana Modifikasi kurikulum yang dipakai bagi kelas 

full day school ? 

Apakah kurikulum sudah relevan dengan kebutuhan siswa? 

 

III. Narasumber  Wali Kelas VIII 

1. Bagaimana latar belakang adanya kebijakan full day school 

di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak? 
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2. Bagaimana implementasi kebijakan full day school dalam 

upaya membentuk akhlak karimah siswa ? 

3. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMP 

IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

4. Bagaimana langkah-langkah pembentukan akhlak dalam 

kebijakan full day school di SMP IT Permata Bunda ? 

5. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan adab islami, dan 

pembiasaan ahlak islami di  SMP IT Permata Bunda? 

6. Bagaimanakah pelaksanaan mentoring di SMP IT Permata 

Bunda ? 

7. Pembinaan akhlak seperti apakah yang dilakukan oleh wali 

kelas ? 

Adakah evaluasi-evaluasi yang dilakukan kepada anak-

anak ? 

 

IV. Narasumber Guru Akidah Akhlak 

1. Bagaimana latar belakang adanya kebijakan full day school 

di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan full day school dalam 

upaya membentuk akhlak karimah siswa ? 

3. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMP 

IT Permata Bunda Mranggen Demak? 
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4. Bagaimana proses pelaksanaan pembentukan akhlak siswa 

dalam kebijakan full day school di SMP IT Permata 

Bunda? 

5. Metode apa saja yang  ditanamkan pada siswa untuk 

membentuk akhlak siswa? 

Apakah peserta didik sudah memiliki perkembangan akhlak 

yang baik selama belajar? 

 

V. Narasumber Orang Tua Siswa 

1. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan 

full day school  di SMP IT Permata Bunda ? 

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap kebijakan full day 

school di SMP IT Permata Bunda ? 

3. Apakah anak anda sudah memiliki akhlak yang baik saat 

berada di rumah ? 

4. Apakah selama ini anda merasa nyaman dengan adanya 

kebijakan full day school guna untuk pembentukan akhlak 

putra-putri anda? 

5. Apakah perkembangan akhlak putra-putri anda cukup baik 

setelah mengikuti kebijakan full day school sebagai sarana 

pembentuk akhlak siswa di SMP IT Permata Bunda ? 

6. Apakah anak anda sudah berperilaku sopan, jujur, dan suka 

menolong dengan orang tua dan teman-temannya saat 

berada di luar sekolah 
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7. Sebagai orang tua berkewajiban untuk selalu memantau 

perkembangan keagamaan anak anda, apakah saat berada 

di rumah, anak anda tetap menjalankanibadah dan selalu 

mendoakan orang tua? 

8. Bagaimana dampak kognitif, sosial, dan spiritual anak 

anda setelah diterapkannya kebijakan full day school di 

SMP IT Permata Bunda? 
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LAMPIRAN II 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

a. Pembiasaan wudhu 

b. Pembiasaan shalat dhuha berjamaah 

c. Kegiatan waktu menerima pelajaran terkait full day school 

d. Kegiatan waktu istirahat (pembiasaan akhlak islami) 

e. Pembiasaan shalat dhuhur dan ashar berjamaah 

f. Suasana sekolah: kedekatan siswa dengan guru, kedekatan 

siswa dengan siswa 

g. Kegiatan ekstrakurikuler 
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LAMPIRAN III 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

a. Sejarah berdiri SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak 

b. Latar belakang Kebijakan full day school di SMP IT 

Permata Bunda Mranggn Demak 

c. Letak geografis SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak 

d. Dasar dan tujuan pendidikan (visi dan misi) di SMP IT 

Permata Bunda 

e. Struktur kurikulum SMP IT Permata Bunda 

f. Struktur organisasi SMP IT Permata Bunda 

g. Keadaan pendidik, tenaga kependidikan, karyawan dan 

peserta didik. 

h. Data kegiatan pembelajaran (jadwal pelajaran terkait full 

day school) 

i. Peraturan sekolah dan tata tertib SMP IT Permata Bunda 
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LAMPIRAN  IV  

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Judul : Analisis Kebijakan Full Day School dalam 

Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa 
Narasumber : Ustadzah Khatimatul husna, A.Md. (Kepala 

Sekolah) 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 
Pukul : 11.06 WIB 

 

No Penanya Narasumber 

1. Bagaimana latar 

belakang adanya 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

Kebijakan full day school 

diterapkan di SMP IT Permata 

Bunda berawal dari sedikitnya 

sekolah-sekolah yang 

memperhatikan pendidikan 

akhlak siswa, dan pergaulan di 

luar sekolah yang kurang baik, 

seperti berkata kasar, dan 

berhubungan dengan lawan jenis 

(pacaran), sehingga sangatlah 

penting adanya lingkungan 

pendidikan yang mewadahi siswa 

supaya tumbuh dan berkembang 

sesuai yang diharapkan melalui 

pembiasaan dan pembinaan. 

2. Bagaimana 

implementasi 

kebijakan full day 

school dalam upaya 

membentuk akhlak 

karimah siswa? 

a) siswa sudah ada di sekolah jam 

7 kurang seperempat, .b)  jam 7 

kurang 10 siswa memulai shalat 

dhuha,.c) setelah shalat kemudian 

dzikir bersama-sama. d) Asmaul 

Husna kemudian talaqi 
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No Penanya Narasumber 

(penambahan hafalan al-Qur’an 

rutin). e) pembinaan wali kelas 

(selang-seling dengan talaqi) .f) 

kemudian baru masuk 

pembelajaran. g) pembiasaan 

islami (stirahat). h) jam 12 

mereka langsung menyiapkan 

untuk shalat dhuhur, mengantri 

wudhu, masuk masjid dengan 

tertib, menata sandal di depan, 

jadi tidak berantakan ketika 

masuk masjid.i) shalat sunnah 

qabliyah2 rakaat, setelah shalat 

sunnah, sambil menunggu yang 

lainnya mereka gunakan untuk 

tilawah. j) setelah habis dhuhur, 

ada evaluasi pelaksanaan shalat, 

kemudian langsung masuk 

pembelajaran. 

3. Bagaimana dampak 

dari kebijakan full 

day school di SMP IT 

Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

Dampak dari kebijakan full day 

school yaitu dapat dikatakan 

positif dalam segala aspek karena 

sekolah menerapkan kebijakan 

berupa pembiasaan dan kegiatan 

positif selama sehari penuh 

sehingga siswa tidak hanya 

cerdas secara intelektual tetapi 

sosial dan spiritual seperti 

pembiasaan shalat dan adanya 

bati sosial 

 

 

4. Apa tujuan yang 

hendak dicapai 

Mencapai standar kelulusan 

sekolah 
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No Penanya Narasumber 

dengan diterapkannya 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda? 

5 Apa saja factor 

penghambat dalam 

implementasi 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

PermataBunda? 

Untuk pendorongnya yaitu kita 

punya waktu yang lebih, orang 

tua menyerahkan tanggung jawab 

kepada kita, sesuai dengan aturan. 

Kalau penghambat biasanya 

menjadi masalah kita adalah 

orang tua yang tidak sependapat 

dengan kita, jadi kadang-kadang 

kita mau menerapkan kebijakan, 

orang tua tidak sependapat, 

akhirnya apa yang sudah kita 

terapkan di sini, dirubah oleh 

orang tua di rumah. 

 

6 Bagaimana upaya 

untuk mengatasi 

hambatan tersebut? 

a. Menjalin komunikasi 

b. Home visit untuk anak-anak 

tertentu 

c. Bimbingan konseling 

 

7 Adakah target khusus 

yang harus dicapai 

siswa full day school 

? 

 

Tercapainya standar kelulusan 

SMP IT Permata Bunda. Standar 

kelulusannya yaitu berupa 7 

muwashafat di antaranya yaitu: 

a. Lurus aqidahnya 

b. Benar ibadahnya 

c. Berkepribadian matang 

d. Menjadi pribadi yang 

bersungguh-sungguh, 
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No Penanya Narasumber 

disiplin, dan mampu menahan 

hawa nafsunya.  

e. Memilki kemampuan 

membaca, menghafal dan 

memahami Al-Qur’an dengan 

baik 

f. Memiliki wawsan yang luas 

Memiliki ketrampilan hidup (Life 

Skills) 

8 Bagaimanakah 

bentuk persiapan 

untuk mencapai target 

tersebut? 

a. Standar kelulusan kita itu 

pengen anak kita menjadi 

apa, 

b. SDM yang kita punyai apa 

yang diutamakan 

c. Istrumen yang kita buat 

d. Bagaimana caranya kita 

melakukan hal tersebut 

e. Kemudian ada evaluasi 

kegiatan-kegiatan yang kita 

lakukan itu apa 

Guru adalah SDM yang 

penting maka dari itu, guru 

harus memiliki syarat-syarat, 

kita tidak bisa memberikan 

anak seperti itu (baik), jika 

guru tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan, guru juga 

ada pembinaan,  misalkan 
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No Penanya Narasumber 

guru tidak dibina anak mau 

dikasih apa kalau gurunya 

tidak tahu pada 

pembinaannya, guru ada 

pembinaan harian, bulanan 

dan yayasan. Salah satunya 

adalah Pembinaan harian di 

antaranya yaitu 

a) Briving setiap pagi (guru 

memiliki target hafal juz 

30 bagian dari proses), 

ibadah-ibadah, 

kemampuan secara 

akidah, guru tidak boleh 

merokok, memakai 

pakaian syar’i, tidak ada 

guru yang di luar tidak 

memakai jilbab atau 

jilbab di lepas, tidak ada 

guru yan/g memakai 

celana bagi perempuan, 

dan guru harus sabar. 

b) Pembinaan wali kelas 

Pembinaan untuk orang tua yang 

tidak bisa mengaji /parenting 

(belajar baca tulis al-Qur’an) 

9 Jika kegiatan tersebut 

tidak memenuhi 

target, evaluasi 

seperti apakah yang 

dilakukan sekolah? 

evaluasi perencanaan dan tindak 

lanjut 

10 Bagaimana respon Respon orang tua memang untuk 
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No Penanya Narasumber 

orang tua terhadap 

kebijakan  full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda ? 

kelas VII lumayan susah, belum 

bisa menerima sepenuhnya tapi 

itu sebagian kecil, nanti kelas VII 

semester 2 Alhamdulillah lebih 

baik dari semester awal. 

 

11 Apakah harapan 

kedepan dengan di 

implementasikannya 

kebijakan full day 

school  di SMP IT 

Permata Bunda? 

tercapainya standar kelulusan 

SMP IT  Permata Bunda Demak. 
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Bukti wawancaradenganUstadzah Khotimatul Khusna 
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LAMPIRAN V 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Judul : Analisis Kebijakan Full Day School dalam 

Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa 
Narasumber : Ustadzah Rizki Novianti, S.Pd (Wakasek 

Kurikulum) 
Tempat : Ruang guru 
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 
Pukul : 13.00 WIB 

 

No Penanya Narasumber 

1 Bagaimana sejarah 

berkembangnya SMPIT 

Permata Bunda ? 

SMP IT Permata Bunda mulai 

berdiri sejak tahun 2012/2013, 

diawali dengan jumlah 33 siswa,  

6 siswa sebagai assabiqunal 

awwalun, masih satu atap dengan 

SD IT Permata Bunda di lantai 3 

paling ujung, dengan 8 guru 

pengampu, perjuangan yang 

sangat heroik hingga di tahun 

2016/2017 dipercaya mengemban 

amanah dengan 146 siswa. 

2 Bagaimana latar 

belakang adanya 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

kebijakan full day school di SMP 

IT Permata Bunda dilatar 

belakangi oleh adanya bakat dan 

minat siswa yang tidak 

terarahkan, dan tidak terjaga 

akhlaknya, melihat kondisi siswa 

tersebut maka dibuatlah kebijakan  

full day school, berazzam bisa 

membentuk akhlak karimah siswa 

dan menjadi pemimpin masa 

depan. 
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3 Bagaimana 

implementasi kebijakan 

full day school dalam 

upaya membentuk 

akhlak karimah siswa? 

memaksimalkan ghirah dalam 

mendekatkan diri kepada Allah 

dan memaksimalkan kedekatan 

dengan Al-Qur’an, mengawali 

aktifitas KBM dengan ibadah 

harian pagi dan mengakhiri 

dengan ibadah harian sore. 

 

4. Bagaimana dampak dari 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

Kecerdasan sosial, spiritual, 

kognitif siswa berkembang secara 

seimbang sesuai dengan potensi 

masing-masing individu. 

 

5 Kurikulum apakah yang 

dipakai oleh SMP IT 

Permata Bunda? 

Kurikulum DIKNAS dan 

kurikulum khas (JSIT) 

6 Muatan Kurikulum apa 

saja yang diterapkan 

terkait full day school ? 

Penambahan hafalan Qur’an 

(tahfidz) dan al-hadits 

7 Bagaimana Modifikasi 

kurikulum yang dipakai 

bagi kelas full day 

school? 

Mapel DIKNAS 100 % 

digunakan dan ada tambahan 

mapel kelas 

8 Apakah kurikulum 

sudah relevan dengan 

kebutuhan siswa? 

sudah relevan 
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Bukti wawancara dengan ustadzah Rizki 
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LAMPIRAN VI 

 

 TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Judul : Analisis Kebijakan Full Day School dalam 

Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa 
Narasumber : Ustadz Argo Kusworo, S.Pd (Wali Kelas 

VIII B Jabir al- Khayan) 
Tempat : Ruang guru 
Hari/Tanggal : Kamis, 16 februari 2017 
Pukul : 13.30 WIB 

 

No Penanya Narasumber 

1. Bagaimana latar 

belakang adanya 

kebijakan full day 

school di SMP IT 

Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

Kebijakan Full Day School di SMPIT 

Permata Bunda dilator belakangi oleh 

keikutsertaan SMP IT Permat Bunda 

dalam JSIT ( Jaringan Sekolah Islam 

Terpadu ). 

2. Bagaimana 

implementasi 

kebijakan full day 

school dalam upaya 

membentuk akhlak 

karimah siswa? 

Sholat dhuha, dzikir, asma’ul husna, 

khataman Al Quran, sholat 

berjamaah, al ma’surat, mutaba’ah 

yaumiah, pembiasaan islami, talaqi, 

pembinaan wali kelas, evaluasi 

harian, dan kegiatan eksrta. 

 

3. Bagaimana dampak 

dari kebijakan full 

day school di SMP 

IT Permata Bunda 

Mranggen Demak? 

Pertama, kalau akademik saya fikir 

lebih baik, jika memang anak lebij 

banyak di sekolahan, sering banyak 

ketemu guru. Kedua, untuk psikologis 

siswa jika diandingkan dengan 

sekolah yang lain mereka terbatasi, 

biasnya anak-anak yang pulang cepat 
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setelah pulang mereka bisa main 

kemana-mana, kalau anak-anak SMP 

IT Permata Bunda tidak, setelah 

pulang sudah sore mereka sudah 

sampai rumah, jadi saya pikir 

pergaulannya lebih baik. Ketiga, 

untuk spiritual yaitu ibadah anak-anak 

menjadi terkondisikan, sekolah lain 

tidak bisa memastikan ke anak itu 

ba’da dhuhur apakah mereka shalat 

ashar apa tidak, tapi kalau kita di sini, 

anak-anak shalat ashar dan dzikir 

semua, secara spiritual lebih baik 

juga. 

 

4. Bagaimana langkah-

langkah 

pembentukan akhlak 

dalam kebijakan full 

day school di SMP 

IT Permata Bunda ? 

 

JSIT (Jaringan Sekolah Islam 

Terpadu) kalau dalam akhlak sekolah 

memakai 7 muwashafat, 7 kebiasaan 

yang memang harus kita ambil, kalau 

di kelas sendiri ada buku mutaba’ah, 

wali kelas mengecek kegiatan siswa, 

bagaimana dengan teman, orang tua, 

perbuatan baik apa yang mereka 

lakukan hari ini. kita tidak hanya 

kurikulum dari DIKNAS akan tapi 

juga dari JSIT yang lebih ke akhlak 

 

5. Bagaimana 

pelaksanaan 

pembiasaan adab 

islami, dan 

pembiasaan ahlak 

islami di  SMP IT 

PermataBunda? 

Pembiasaan adab islami yaitu 

darimulai makan sambil duduk 

sebelum makan doa terlebih dahulu, 

makan dengan tangan kanan, dan lain 

sebagainya. Apabila ada anak tidak 

melakukan yang seperti itu naka kia 

akan mengingatkan, biasanya terlihat 

ada yang makan sambil berjalan maka 
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langsung diingatkan, dipanggil 

kemudian diberi nasihat, sedangkan 

pembiasaan akhlak islami yaitu 

kebiasaan dengan teman, masalah 

shalat ada dzikir, sebelum 

pembelajaran ada doa dan lain-lain 

 

6 Bagaimanakah 

pelaksanaan 

mentoring di SMP 

IT PermataBunda ? 

Kalau di sini namanya PPAI 

(pendamping pendidikan akhlak 

islami), PPAI itu setiap kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok, di kelas 

VIII ada 4 kelompok, nanti setiap 

kelompok itu ada yang megang satu-

satu, di situ anak-anak ketika bersama 

gurunya menyampaikan masalahnya 

apa, setelah itu mereka akan berbagi 

solusi dengan yang lain kalau yang 

bagusnya ada cek ibadah hariannya, 

puasanya bagaimana, dalam 

seminggu tilawahnya berapa juz, dan 

ada setorannya juga 

 

7 Pembinaan akhlak 

seperti apakah yang 

dilakukan oleh wali 

kelas ? 

wali kelas bekerja sama dengan guru 

mentoring, jadi pembinaan seperti apa 

lita sesuaikan, mereka terbuka di 

mentoring, terus gurunya 

menyampaikan kepada kita apa 

masalah anak yang tidak islami, kita 

diskusi disitu, yang kedua masukan 

dari orang tua juga nanti akan 

disampaikan ketika pembinaan, 

masalah anak yang urgent itu apa kita 

bahas, selanjutnya pengamatan dari 

dewan guru, biasanya pas akhir 

pelajaran wali kelas datang ke anak-
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anak, bertanya si A kabarnya 

bagaimana, si B bagaimana, yang 

kurang shalih kita tangani pas 

pembinaan. 

 

8 Adakah evaluasi-

evaluasi yang 

dilakukan kepada 

anak-anak ? 

Evaluasi kepada anak yaitu kita sudah 

tahu masalah anak, kita memberi 

masukan, kita panggil, jadi ada waktu 

untu memanggil anak, kita sampaikan 

evaluasinya seperti apa, kok sifat 

mereka seperti ini kenapa. Untu 

evaluasi dirumah sekolah 

menyediakan buku mutaba’ah 

yaumiyah.  

Buku mutaba’ah yaitu buku kegiatan 

harian siswa selama di rumah, dengan 

cara wali kelas memberikan kepada 

siswa, mereka akan mengisi, kalau 

dhuhur dan ashar kita bisa evaluasi, 

tetapi kalau maghrib, isya, subuh, 

tilawah, qiyamul lail itu tidak bisa. 

Kita akan sampaikan ke anak pas 

selesai di tandatangani, setelah itu 

mereka bawa pulang, kalau waktu 

subuh akan ditulis dengan waktu, 

terus mereka menyampaikan kepada 

orang tua, oh ini anak benar bangun 

jam sekian, tetapi kalau memang 

anak-anak tidak sesuai dengan target, 

maka akan terkena hukuman, berupa 

infaq. Intinya mereka bawa pulang 

setelah dikoreksi, paginya langsung 

dikembalikan lagi. Utamanya yang 

pegang buku mutaba’ah siswa adalah 

wali kelas, penilaian nanti diambil 
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dari situ juga 

 

 

 

Bukti wawancara dengan Ustadz Argo 
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LAMPIRAN VII 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Judul : Analisis Kebijakan Full Day School dalam 

Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa 
Narasumber : Ustadzah Muti’ah, S.Pd (guru akidah 

akhlak) 
Tempat : Ruang guru 
Hari/Tanggal : Senin, 13 februari 2017 
Pukul : 13.30 WIB 

 

No Penanya Narasumber 

1. Bagaimana latar belakang 

adanya kebijakan full day 

school di SMP IT Permata 

Bunda Mranggen Demak? 

Adanya kekhawatiran orang 

tua alumni siswa SD IT,  jika 

anaknya pindah ke sekolah 

negeri, pembiasaan islami 

yang diterapkan ketika di SD 

IT akan hilang, karena siswa 

berada di  lingkungan sekolah 

yang berbeda, akhirnya SD IT 

permata bunda membuat SMP 

IT, kenapa full day ? karena 

mata pelajaran di SMP IT 

Permata Bunda lebih banyak 

daripada sekolah umum, dan 

keterpaduan kurikulum 

DIKNAS dan kurikulum 

khasnya, maka diterapkan 

kebijakan full day 

 

2. Bagaimana implementasi 

kebijakan full day school 

dalam upaya membentuk 

akhlak karimah siswa? 

a)siswa datang ke sekolah 

pada pukul Siswa datang ke 

sekolah pada pukul 06.50 

WIB,  dengan keadaan siswa 
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sudah wudhu dan membaca 

al-matsurot pagi di rumah. b) 

shalatdhuha. c) asmaul husna. 

d) khataman al-Qur’an. e) 

infaq pagi. f) talaqi (hafalan 

hanya 2X seminggu, diselingi 

dengan pembinaan wali 

kelas). g) masuk kelas seperti 

biasa menyambut guru. h) 

setiap guru masuk, pasti ada 

doa, kemudian memberikan 

penguatan kembali pelajaran 

yang kemarin. i) shalat 

dhuhur. j) setelah shalat duhur 

masuk pembelajaran kembali. 

k) BTQ, l) shalat ashar. m) Al-

Matsurot sore. n) pembinaan 

evaluasi harian 

 

3. Bagaimana dampak dari 

kebijakan full day school di 

SMP IT Permata Bunda 

Mranggen Demak?. 

dampak sosial yaitu lebih 

dekat dengan siswa yang lain, 

dan guru dengan adanya 

waktu yang lama di sekolah, 

dampak spiritual yaitu ibadah 

mereka tepat pada waktunya 

dan disiplin, dampak kognitif 

yaitu menambahnya 

pengetahuan siswa dengan 

banyaknya waktu untuk 

belajar di sekolah, sedangkan 

psikomotorik yaitu 

kepribadian dan karakter 

siswa menjadi kuat. 

 

4. Bagaimana proses Di sini bekerjanya tim, jadi 
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pelaksanaan pembentukan 

akhlak siswa dalam kebijakan 

full day school di SMP IT 

Permata Bunda? 

 

meskipun saya mengajarnya 

akidah akhlak, bukan hanya 

tugas saya saja untuk 

memberikan kebijakan-

kebijakan terkait akhlak 

mereka, semuanya sekolah 

islam terpadu, kita memang 

memiliki indikator-indikator 

untuk membentuk akhlak 

siswa, yaitu 7 karakter siswa 

(7 muwashafat), agenda yang 

membentuk akhlak siswa 

adalah agenda harian. 

 

5 Metode apa saja yang  

ditanamkan pada siswa untuk 

membentuk akhlak siswa? 

a. Pembiasaan 

b. keteladanan (pemantauan 

dan pendampingan) 

c. nasihat 

setiap kita lihat, tingkatkan 

sikap kepedulian, misalkan 

ada anak makan sambil 

berdiri, ketika guru tidak 

ngeh, dibiarin tidak enak, tapi 

kita melihat ada anak yang 

makan sambil berdiri langsung 

diingatkan, ketika melihat 

anak tidak membuang pada 

tempatnya, disini ada 

peraturan, dan kebiasaan, jadi 

ada tata tertib yang mengikat, 

bagian dari pagar, tata tertib 
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bisa menjaga anak jangan 

sampai keluar, tata tertib ada 

yang berupa punishment dan 

ada yang berupa reward. 

Reward ada atas apa yang 

mereka perbuat, setiap 1 

semester ada penobatan anak 

yang memiliki karakter yang 

baik dari mulai ibadahnya 

bagus, mereka tertib dan rapi, 

jadi ada student reward, 

sedangkan Punishment yaitu 

dari mulai ketertiban, kalau 

mereka datang terlambat, 

reward 

bisa mengurangi Punishment, 

spiritnya adalah jika kalian 

melakukan sebuah keburukan 

maka balaslah dengan  

kebaikan. Punishment disini 

biasanya dengan infak dan 

berdzikir, jadi tidak dilakukan 

dengan cara fisik 

6 Apakah peserta didik sudah 

memiliki perkembangan 

akhlak yang baik selama 

belajar? 

Ada anak yang kebiasaan 

lisannya rusuh, di awal-awal 

sekolah memiliki tantangan 

ketika awal pembelajaran, ada 

anak yang suka berantem, 

alhamdulillah 1 semester anak 

sudah ada perubahan. Ada dari 

awal anak yang bandelnya 

luar biasa, ada anak yang awal 

masuk rambutnya tidak sesuai 

dengn peraturan sekolah, 

rambut juga sekarang ada 
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peraturannya untuk laki-laki 

tidak boleh panjang apalagi 

disemir, atau gaya-gaya 

sekarang ini, meskipun jaga 

dilihat akhirnya akan tetapi 

dilihat perubahan walnya 

seperti apa 

 



160 

 

Bukti wawancara dengan Ustadzah Muti’ah 
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LAMPIRAN VIII 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Judul : Analisis Kebijakan Full Day School dalam 

Upaya Membentuk Akhlak Karimah Siswa 
Narasumber : Bapak Sarmadi (orang tua siswa) 
Tempat : Halaman sekolah 
Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017 
Pukul : 15. 35 WIB 

 

 

No Penanya Narasumber 

1. Apakah anda merasa 

terbantu dengan adanya 

kebijakan full day school  

di SMP IT Permata 

Bunda ? 

Ya, Anak fokus dalam belajar 

2. Bagaimana tanggapan 

anda terhadap kebijakan 

full day school di SMP 

IT Permata Bunda ? 

Anak lebih banyak waktu untuk 

belajar akademis dan keagamaan 

3. Apakah anak anda sudah 

memiliki akhlak yang 

baik saat berada di 

rumah ? 

Ya, Alhamdulillah anak sudah 

berakhlak baik 

4. Apakah selama ini anda 

merasa nyaman dengan 

adanya kebijakan full day 

school ? 

Ya, Untuk antisipasi anak, dari 

kegiatan di luar sekolah yang 

tidak bermanfaat 

5 Apakah perkembangan Ya,Alhamdulillah, perkembangan 
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akhlak putra-putri anda 

cukup baik setelah 

mengikuti kebijakan full 

day school sebagai 

sarana pembentuk akhlak 

siswadi SMP IT  Permata 

Bunda ? 

putri kami bertambah baik 

6 Apakah anak anda sudah 

berperilaku sopan, jujur, 

dan suka 

menolongdengan orang 

tua dan teman-temannya 

saat berada di luar 

sekolah 

Alhamdulillah sudaah 

7 Sebagai orang tua 

berkewajiban untuk 

selalu memantau 

perkembangan 

keagamaan anak anda, 

apakah saat berada di 

rumah, anak anda tetap 

menjalankanibadah dan 

selalu mendoakan orang 

tua? 

Alhamdulillah, anak tetap 

menjalankan ibadah. 
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LAMPIRAN IX 

 

DOKUMENTASI DAN OBSERVASI KEGIATAN SISWA 

 

Siswa sedang melakukan wudhu dengan tertib 
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Pelaksanaan adab ketika di masjid 

 

 

Siswa sedang melakukan shalat dhuha berjamaah 

 

 

kegiatan murojaah dilakukan siswa setelah shalat dhuha 
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siswa melakukan tugas kultum (pembinaan wali kelas ) 

 

Siswa melakukan pembiasaan islamidengan makan sambil 

duduk 
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Pembiasaan budaya antri siswa ketika makan siang 

 

Pelaksanaan adzan oleh siswa sebelum shalat dhuhur dimulai 
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Siswa sedang melakukan hafalan 

 

Siswa sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
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keakraban siswa dengan asatidz di luar jam pelajaran 
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LAMPIRAN X 

SANKSI DAN TATA TERTIB SMP IT PERMATA BUNDA 
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LAMPIRAN XI 

STRUKTUR ORGANISASI 
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LAMPIRAN XII 

JADWAL KEGIATAN FULL DAY SCHOOL 

 

 

 



174 

 



175 
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LAMPIRAN XIII 

SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING 
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LAMPIRAN XIV 

SURAT MOHON IZIN RISET 
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LAMPIRAN XV  

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN 
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