93

Lampiran-lampiran

Tabel 6 Tabel Observasi
Hasil
No

Aspek Yang Diamati

Tidak
Ada
Ada

1

Kegiatan menumbuhkan semangat
iqra’


Kegiatan rutin membaca Al-

√

Qur’an


Kegiatan ekstra yang

√

mendukung semangat iqra’
2

Gerakan sholat berjamaah


Kegiatan sholat berjamaah

√

disekolah


Membudayakan sholat dhuha

√

di sekolah


Mengatur tata kegiatan sholat

√

berjamaah dengan tertib
3

Gerakan pemberdayaan masjid


Menghidupkan masjid/mushola

√

dengan shalat berjamaah


Menghidupkan masjid dengan
kegiatan kajian di masjid

√

Keterangan

5

Gerakan berbusana islami


Peserta didik berbusana islami

√

sesuai dengan syariat Islam


Guru berbusana islami sesuai

√

dengan syariat Islam


Tenaga kependidikan

√

berbusana islami sesuai dengan
syariat Islam
6

Gerakan lingkungan bersih dan sehat


Membudayakan warga sekolah

√

menjaga kebersihan dan pola
hidup sehat


Adanya peraturan sekolah yang

√

mengatur tentang kebersihan
dan kesehatan
7

Garakan ketauladanan


Peraturan sekolah sesuai

√

dengan SOP Budaya sekolah
Islami


Guru datang lebih pagi untuk

√

menyambut siswa datang


Guru memberikan contoh
√

dengan patuh terhadap tata
tertib yang ada

Tabel 7 Pedoman Dokumentasi
Keterangan
No

Dokumen
Ada

1

Profil Sekolah

√

2

Daftar guru dan karyawan

√

3

Daftar peserta didik

√

4

Daftar sarana dan prasarana

√

5

Struktur OrganisasiSekolah

√

6

Kalender Pendidikan

√

7

Tata Tertib

√

8

Peraturan Budaya Sekolah Islami
(BUSI)
Daftar program Budaya Sekolah
Islami

√

9

√

Tidak ada

Hasil Wawancara 1
Hari, tanggal

: Rabu, 30 Januari 2019

Tempat

: Ruang Wakil Kepala Sekolah

Key Informan

: Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Sultan Agung 1

Semarang
Nama Informan

: Asrul Sani, S.Pd., M.Pd.,

1. Bagaimana sejarah berdiri dan berkembangnya SMP Islam Sultan Agung
1 Semarang?
Jawab : Sejarah SMP ini panjang, untuk lebih jelasnya nanti saya berikan
file lengkapnya.
2. Apa visi dan misi SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Visi dan Misi hampir sama dengan tujuan utama yayasan yaitu,
membangun generasi khaira ummah. Adapun lengkapnya adalah:
a. Visi
Sebagai lembaga pendidikan dasar lanjutan Islam terkemuka
dalam menanamkan nilai-nilai Islamdan meletakkan dasar-dasar ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk mempersiapkan kader umat
yang siap berkembang menjadi generasi khaira ummah.
Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang:
1) Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian
2) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat
3) Ingin mempersiapkan generasi khaira ummah

4) Mendorong

semangat

dan

komitmen

seluruh

warga

sekolah/madrasah
5) Mendorong adanya perubahan sekolah yang lebih baik
6) Mengarahkan langkah-langkah strategis (misi) sekolah/madrasah
b. Misi
1) Mengembangkan konsep operasional kader umat yang siap
berkembang menjadi

generasi

khaira

ummah

dan

proses

pendidikannya
2) Mengembangkan kualitas bahan pendidikan dan bahan ajar sejalan
dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan mutahir ilmu ulmu
pengetahuan dan teknologi (iptek)
3) Mengembangkan kualitas sistem, metoda dan teknologi pendidikan
dalam

pendidikan

pengetahuan

dan

nilai-nilai

Islam

dan

penguasaan

teknologi

(iptek)

sejalan

ilmu

perkembangan

pendidikan.
4) Membangun kualitas guru/ pendidik profesional yang tafaaqquh
fiddin
5) Menyelenggarakan sarana dan prasarana pendiidkan sejalan dengan
pendidikan bermut tinggi
6) Menciptakan budaya sekolah islami
7) Menjadikan kemajuan dan keberhasilan peserta didik dalam proses
pendidikan sebagai pusat orientasi dan tujuan yang paling
diutamakan dalam semua kegiatan.

3. Bagaimana keadaan guru dan tenaga kependidikan di SMP Islam Sultan
Agung 1 Semarang?
Jawab : Guru di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang terdiri dari 24 guru
mata pelajaran PAI dan Umum serta 6 guru BTQ, serta kami memiliki
tenaga kependidikan berjumlah 7 orang yang terdiri dari karyawan tata
Usaha dan karyawan rumah tangga.
4. Bagaimana keadaan peserta didik di SMP Islam Sultan Agung 1 Semrang?
Jawab : jumlah peserta didik di sekolah ini ada 300 lebih yang terbagi
menjadi 3 tingkat, dan setiap tingkatnya terdiri dari empat kelas.
5. Sejak kapan Budaya Sekolah Islami di terapkan di SMP Islam Sultan
Agung 1 Semarang?
Jawab : Penerapan Budaya Sekolah Islami di sekolah yang ada di bawah
YBWSA itu setelah ada intruksi dari DIKDASMEN, awalnya budaya ini
diterapkan di UNISSULA dengan nama Budaya Akademi Islami pada
tahun 2005.
6. Bagaimana tanggapan warga sekolah ketika awal mula BUSI diterapkan?
Jawab : selama ini respon dari warga sekolah baik, karena sesuatu
diterapkan memang memilki tujuan yang baik.
7. Apa saja kegiatan-kegiatan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang yang
mendukung program BUSI dari yayasan?
Jawab : kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mendukung program busi
ini ada banyak, seperti kegiatan BTQ, tadarus pagi, menyambut siswa di

pagi hari, adab makan, adab minum, gerakan sholat jamaah, dan ada
banyak lagi.
8. Jika melihat SOP BUSI dari YBWSA, bagaimana bentuk kegiatan dari:
a. Wujud semangat iqra?
Jawab : wujud gerakan semangat iqra’ ini adalah pembiasaan siswa
untuk membaca al-Qur’an setiap pagi sebelum KBM dan ada juga
BTQ serta kegiatan literasi.
b. Gerakan sholat jamaah?
Jawab : Sholat jamaah dhuhur pasti dilakukan setiap harinya sesuai
dengan SOP yang ada
c. Gerakan pemberdayaan masjid?
Jawab : di sekolah kita belom memiliki masjid, untuk kegiatan-kegitan
keagamaan seperti sholat berjamaah, kita memanfaatkan ruang
serbaguna. Di ruang serba guna atau yang biasa kita sebut dengan
mozaik biasany kita manfaatkan untuk sholat berjamaah, kajian,
kegiatan BTQ dan kegiatan-kegiatan lain.
d. Gerakan berbusana islami?
Jawab : Gerakan berbusana Islami sudah diatur sesuai SOP, mulai dari
tata cara berpakaian, berhias, dan aturan-aturan kerapian lainnya.
Sudah berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin
terkadang ada siswi yang memakai rok diatas mata kaki, atau siswa
yan memakai celana pensil, tapi nanti kami beri teguran.
e. Gerakan lingkungan yang bersih dan sehat?

Jawab : lingkunga bersih dan sehat merupakan dambaan bagi setiap
orang, sehingga di sekolah ini mengupayakan agar lingkungan selalu
dalam keadaan bersih, mulai dari kebersihan dari lingkungan sekolah,
lingkungan kelas hingga kerapian diri individu.
9. Bagaimana peerkembangan BUSI dari tahun ke tahun?
Jawab: Dari tahun ke tahun alhamdulillah perkembangannya semakin
bagus. Pada awal pelaksanaan BUSI pelatihan BUSI sering diadakan
untuk guru-guru agar benar-benar memahami BUSI, pelatihan ini wajib
diikuti oleh semua guru. Ketika ada guru yang baru masuk pun akan
diadakan pelatihan. Namun, untuk akhir-akhir ini jarang diadakan
pelatihan, mungkin karena masih sedikit jumlahnya jadi untuk diadakan
pelatihan pun belum memenuhi kuota.
10. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan BUSI?
Jawab : Kendala paling nyata di sekolah ini dalam pelaksanaan BUSI
adalah tidak adanay masjid atau mushola yang memadahi, kami hanya
memanfaatkan ruang serbaguna untuk shalat berjamaah. Ruangan ini
ketika pagi dipakai untuk sholat sorenya diinjak-injak bahkan dengan alas
kaki yang kotor, karena memang berdampingan dengan ruang Tata Usaha
FE ekstensi, sehingga kebersihan sendiri kurang terjaga. Bukan hanya
masjid sebenarnya, tempat berwudhu pun masih kurang memadahi, karena
masih bersifat terbuka. Padahal kita tau untuk perempuan seharusnya ada
tempat tertutup untuk berwudhu sendiri.

Untuk kendala di kegiatan thoharoh atau gerakan lingkungan
bersih dan sehat, diantaranya adalah toilet yang kurang memadahi dan
sekolah ini juga sering mengalami banjir. Padahal kita tau bagaimana
lokasi sekolah ini, berada di tengah kota diantara bangunan yang tinggi,
akan tetapi dibandingkan dengan sekolah lain yang berada di bawah
YBWSA justru terkesan paling ketinggalan dari segi bangunan dan
fasilitas.
11. Belakangan ini penerapan MLBS mulai digerakkan di SMP Islam Sultan
Agung Semarang. Adakah Hubungan budaya sekolah Islami dengan
MLBS? Jika ada bagaimana hubungan diantara keduanya?
Jawab : Ya benar, bebrapa watu terakhir skitar satu tahun ini digalakkan
MLBS (Membangun Lembaga Berkarakter dan Sistemik). Pelaksanaan
MLBS menambah keragaman kegaiatan BUSI tanpa mengabaikan nilainilai budaya sekolah islam itu sendiri, contohnya dengan adanya MLBS
pelaksanaan Tadarus pagi menjadi lebih maksimal karena tersistem
dengan baik, pelaksanaan MLBS ini juga meningkatkan kecintaan anak
dengan shodaqoh, meningkatkan kerapian dalam sholat dan kegiatankegiatan lain. Ada banyak kegiatan BUSI yang semakin bagus dan rapi
tersistem karena adanya MLBS ini.
12. Apakah ada sanksi bagi warga sekolah yang melanggar budaya sekolah
islami?
Jawab: Tentu saja ada, karena BUSI sendiri sudah menjadi norma-norma
yang melekat selama bertahun-tahun dan sudah ada aturannya. Jadi bagi

siapapun yang melanggar, pasti ada sanksinya sesuai dengan apa yang
dilanggarnya.
13. Bagaimana kontrol pelaksanaan budaya sekolah islami dari kepala
sekolah?
Jawab: Selain kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
BUSI ada koordinator kegiatan BUSI sendiri, untuk menentukan
kebijakan-kebijakan apa yang akan ditentukan.
14. Adakah penilaian khusus bagi warga sekolah untuk pelaksanaan budaya
sekolah islami?
Jawab: Menurut kami dari pihak pimpinan, dalam pelaksanaan BUSI
sendiri yang kurang adalah keistiqomahan dalam pelaksanaannya dan
terkkadang kurang pendampingan terhadapa anak.

Hasil wawancara 2

Hari, tanggal

: Kamis, 24 Januari 2019

Tempat

: Ruang Tamu SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Koordintor BUSI di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Nama Informan

: Fathul Alim S.Pd.I.,

1. Bagaimana pelaksanaan Busi di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Pelaksanaan budaya sekola Islami di SMP ini sudah lama, dan
pelaksanaannya pun dapat dibilang sudah bagus.
2. Apa kegiatan-kegiatan yang mendukung program budaya sekolah Islami?

Jawab : Kegiatan BUSI di SMP Islam Sultan Agung 1 Semrang Ada
beragam mulai dari kegiatan BTQ, khatmil Qur’an, literasi al-Qur’an,
shalat berjamaah, gerakan kebersihan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Semangat Iqra’
a. Apa bentuk kegiatan di SMP Islam Sultan Agung 1 ini dalam
menumbuhkan Semangat iqra’ bagi warga sekolah?
Jawab : Dalam menumbuhkan semangat iqra’ khususnya semangat
dalam membaca Al-Qur’an, di SMP sini diterapkan setiap pagi
membaca Asmaul husna secara bersaaaan dilanjut dengan khatam
Al-Qur’an dengan dibaca secara bersamaan. Selain itu juga ada
budaya literasi al-Qur’an, setelah membaca Al-Qur’an dipagi hari
kemudian dilanjut literasi menulisal-Qur’an sekitar 15 menit
sebelum pelajaran dimulai.
b. Kapan pelaksanaan kegiatannya?
Jawab : Kegiatan tersebut dilaksanakan pagi hari sebelum kegiatan
belajar mengajar dimulai.
c. Dimanakah tempatnya?
Jawab : Di ruang kelas masing-masing,
d. Adakah kendala dalam menjalankannya?
Jawab : Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.
4. Gerakan shalat berjamaah

a. Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah di SMP Islam Sultan
Agung 1 Semarang?
Jawab: Shalat berjamaah di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang
dilaksanakan secara bergantian antar puta dan putri. Putra biasanya
sholat terlebih dulu dan yang putri istirahat, kemudian bergantian
saat puti sholat putra istirahat.
b. Apakah kegiatan shalat berjamaah ini bisa berjalan dengan efektif?
Jawab : Sudah terbilang efektif karena siswa bisa dikondisikan
dengan baik. Guru mata pelajaran yang

mengajar sebelum jam

shalat dhuhur biasanya
c. Adakah kendala dalam menjalankannya?
Jawab : kegiatan ini secara umum berjalan dengan baik dan tertib,
akan tetapi untuk shalat berjamaah sendiri
5. Gerakan pemberdayaan masjid
a. Apa bentuk kegiatan peberdayaan masjid di SMP Islam Sultan
Agung 1 Semarang?
Jawab : Kegiatan pemberdayaan masjid atau pemberdayaan mushola
di smp ini berupa sholat berjamaa, sholat dhuha dan kegiatankegiatan BTQ.
b. Kapan pelaksanaan kegiatannya?
Jawab : Pelaksanaan kegiatan sholat berjamaah biasanya pada saat
jam sholat dhuhur, kegiatan sholat dhuha pagi hari pada waktu siswa

tiba di sekolah dan untuk kegiatan BTQ pada saat ada mata pelajaran
BTQ, akan tetapi itu juga tergantung guru pengampunya
6. Gerakan berbusana Islami
Bagaimana pelaksanaan gerakan berbusana islami?
Jawab; Gerakan berbusana Islami merupakan suatu yang sudah diatur
dalam SOP BUSI, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang ada
dan apanila ada yang melanggar maka akan dikenakan saksi.
7. Gerakan lingkungan bersih dan sehat
a. Apa bentuk kegiatan dari gerakan menciptakan lingkungan bersih
dan sehat?
Jawab : kegiatan dari gerakan menciptakan lingkungan bersih dan
sehat atau yang biasa disebut dengan thaharah seperti menjaga
lingkungan kelas dan halaman agara tetap bersih, menjaga
kebersihan kamar mandi kemuadian diadakan kegiatan bersih-bersih
secara bersamaan pada hari jumat di pekan terkhir setia bulan, dan
kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan thaharah.
b. Kapan pelaksanaan kegiataannya?
Jawab : Setiap hari dan setiapa ada kegiatan sesuai jadwal yang
ditentukan, hanya saja untuk kegiatan bersih-bersih pada hari jumat
belum dapat maksimal dijalankan.
c. Adakah kendala dalam menalankannya?

Jawab : kendala dalam setiap kegiatan sudah pasti sedikit banyak
ada, seperti warga sekolah yang terkadang kurang sadar akan
kebersihan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal.
8. Apa kegiatan unggulan budaya sekolah islami (BUSI) di SMP Islam
Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : kegiatan unggulannya adalah BTQ.
9. Bagaimana kontrol pelaksanaan budaya sekolah islami?
Jawab : Kontrol pelaksanaan Budaya Sekolah Islami ini dari kepala
sekolah

dengan

melakukan

pelaksanaan kegiatan BUSI.

pengamatan

dan

evaluasi

terhadap

Hasil Wawancara 3

Hari, tanggal

: Sabtu, 26 Januari 2019

Tempat

: Ruang Tamu SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Guru PAI

Nama Informan

: Abdullah Tulus, S.Pd

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah Islami (BUSI) di SMP
Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Budaya Sekolah Islami merupakan suatu penerapan budaya di
lingkungan sekolah yang
pendidikan Islam.

bercirikhaskan Islam untuk memaksimalkan

2. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan budaya sekolah
Islami di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Pelaksanaan BUSI di sekolah ini sudah sesuai dengan prosedur
yang ada, sehingga dapat dikatakan sudah
3. Apakah guru PAI memiliki andil dalam penyusunan program BUSI di
sekolah?
Jawab : Program ini sudah ada panduan dari yayasan sehingga kami
tinggal menjalankan.
4. Apakah dewan guru di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang ikut
melaksanakan program budaya sekolah islami?
Jawab : tentu saja, karena budaya diterapkan untuk semua warga sekolah.
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai semangat iqra’?
Jawab ; Kegiatan BTQ (Baca Tahfid Al-Qur’an) merupakan salah satu
kegiatan unggulan BUSI yang menunjang semangat iqra’. Materi dari
BTQ adalah membaca al-Qur’an sesuai dengan makharijul huruf yang
benar dan tahfid Qur’an jus 30. Setiap pekan ada dua kali pertemuan untuk
BTQ. Harapan dari kegiatan BTQ ini adalah peserta didik mampu
membaca al-Qur’an dengan baik dan benar dan bisa menghafal juga juz 30
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan sholat berjamaah yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Pelaksanaan kegiatan sudah bagus dan sudah berhjalan sesuai
SOP, hanya saja fasilitas yang kurang mencukupi dan kurang maksimal.

7. Bagaimana

pendapat

saudara

mengenai

gerakan

perberdayaan

masjid/mushola yang diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Gerakan pemberdayaan mushola di sekolah ini sudah bagus,
seperti sholat berjamaah, sholat dhuha, mujahaddah bersama, dan
kegiatan-kegiatan lain seperti BTQ.
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan berbusana islami yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Gerakan berbusana Islami di sini sudah tertip dan rapi karena
sudah ada SOP yang menatur, meskipun terkadang didapati ada beberapi
siswa yang melanggar peraturan, akan tetapi secara keseluruhan mulai dari
siswa, bapak ibu gru,
9. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan lingkungan bersih dan
sehat yang diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Berjalan dengan baik karena memang dari bapak ibu guru selalu
mengingatkan kepada siswa untuk membudayakan hidup bersih, menjaga
lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
10. Menurut pendapat saudara sudahkah budaya sekolah islami di SMP Islam
Sultan Agung 1 berjalan dengan baik?
Jawab : Sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, karena
secara umum kegiatan-kegiatan yang ada di renstra sudah dijalankan.

Hasil Wawancara 4
Hari, tanggal

:Rabu, 30 Januari 2019

Tempat

: Ruang Tamu SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Guru PAI

Nama Informan

: Dra. Siti Aisyah

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah Islami (BUSI) di SMP
Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : BUSI itu kebiasaan melakukan kebudayaan yang sesuai dengan
nilai Islam dan diterapkan sebagai budaya di sekolah.
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan budaya sekolah
Islami di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Sebagian besar sudah berjalan dengan baik, hanya masih perlu
diawasi pelaksanaannya.
3. Apakah guru PAI memiliki andil dalam penyusunan program BUSI di
sekolah?
Jawab : pokok-pokok kegiatan BUSI berasal dari yayasan akan tetapi
untuk bentuk kegiatan disusun sendiri oleh bapak ibu guru, terutama untuk
guru PAI.
4. Apakah dewan guru di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang ikut
melaksanakan program budaya sekolah islami?
Jawab : Ya, tentu saja. Apalagi guru adalah contoh.

5. Bagaimana pendapat saudara mengenai kegiatan yang penumbuhan
semangat iqra’ yang harus diterapkan di sekolah sebagai budaya?
Jawab : ada banyak, seperti BTQ, tadarus dan tentu dari bapak ibu guru
selalu mendorong siswa untuk memiliki kesenangan membaca.
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan sholat berjamaah yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Sudah berjalan dengan bagus, hanya dalam pelaksanaan sholat itu
memang perlu diawasi mulai dari wudhu sampai sholat dan setelahnya
harus didampingi, agar tidak ramai dan dapat teratur melaksanakan
sholatnya.
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan berbusana islami yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Peraturan mengenakan pakaian Islami di sekolah ini sudah sesuai
dengan SOP yang ada, mungkin ada untuk siswa yang sedikit melanggar
biasanya masalah rok yang kurang panjang dan diatas mata kaki. Untuk
yang lain sudah sesuai dengan SOP yang ada.
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan lingkungan bersih dan
sehat yang diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Kita selalu ceriwis sama anak-anak, jadi biar mereka selalu sadar
dengan kebersihan, karena memang anak harus selalu diingatkan.
9. Menurut pendapat saudara sudahkah budaya sekolah Islami di SMP Islam
Sultan Agung 1 berjalan dengan baik?

Jawab : sudah bagus, adanya BUSI menjadikan penerapan pendidikan
Islam lebih terarah.

Hasil Wawancara 5

Hari, tanggal

: Sabtu, 26 Januari 2019

Tempat

: Halaman SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Guru

Nama Informan

: Siti Maftuhah, S.Pd.,

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah Islami (BUSI) di SMP
Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab

: BUSI di seolah ini merupakan suatu kegiatan bentuk dari

implementasi pendidikan agama Islam.
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan budaya sekolah
Islami di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?

Jawab : bagus, karena ada banyak kegiatan yang meningkatkan semangat
siswa untuk beribadah dan belajar dengan baik. Seperti shalat berjamaah,
shalat dhuha, kegiatan literasi, berbusana Islami dan kegiatan-kegiatan
pendukung seperti BTQ dan tadarus bersama.
3. Apakah dewan guru di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang ikut
melaksanakan program budaya sekolah islami?
Jawab : Ya tentu saja, karena guru sebagai teladan siswa.
4. Bagaimana pendapat saudara mengenai semangat iqra’ yang harus
diterapkan di sekolah sebagai budaya?
Jawab : Semangat iqra’ yang diterapkan sudah bagus berupa kegiatan
tadarus setiap pagi, literasi al-Qur’an dan kegiatan BTQ.
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan sholat berjamaah yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Berjalan dengan baik dan teratur serta sudah membudaya di
sekolah ini. Hanya pada saat pelaksanaan perlu pengkondisian dari bapak
ibu guru.
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan berbusana islami yang
diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan muslim serta
muslimah sekali. Mungkin jika ada eberapa anak yang melanggar akan
mendapat sanksi darii guru BK.
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai gerakan lingkungan bersih dan
sehat yang diterapkan di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang?

Jawab : Lingkungan di sekolah ini dapat dikatakan selalu bersih karena
memang dibudayakan untuk hidup bersih dan sehat. Di lingkungan kelas
dibuat jadwa piket untuk siswa, ada keggiatan bersih bersih sekolah
bareng dan dari bapak ibu guru juga selalu mengingatkan kepada siswa
untuk selalu menjaga kebersihan sekolah.
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai wujud gerakan ketauladanan?
Jawab : Gerakan ketauladanan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk
memberi contoh yang baik terhadap siswa, jadi insyaallah sudah berjalan
dengan baik karena sebagai guru tentu ingin meemberikan contoh yang
baik terhadap siswanya. Dari bapak ibu guru juga ada kegiatan
menyambut siswa di pagi hari oleh guru piket sebagai wujud gerakan
ketauladanan.
9. Menurut pendapat saudara sudahkah budaya sekolah islami di SMP Islam
Sultan Agung 1 berjalan dengan baik?
Jawab : Sudah berjalan dengan baik, karena memang sudah lama
diterapkan dan sudah membudaya sehingga di ketika melihat sekolah ini
dengan sekolah luar akan berbeda, lebih tepatnya disisni lebih terasa
nuansa Islamnya.

Catatan lapangan 5
Hari, tanggal

: Sabtu, 26 Januari 2019

Tempat

: Halaman SMP Isalm Sultan gaung 1 Semarang

Key Informan

: Peserta didik

Nama Informan

: Nayara

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah islami (BUSI)?
Jawab : Budaya Sekolah Islami merupakan kegiatan-kegiatan sekolah
seperti membaca al-Qur’an di pagi hari, literasi, shalat jamaah, shalat
dhuha dan kegiatan ekstra keagamaan.
2. Apakah di sekolah ini membiasakan shalat berjamaah?
Jawab: ya setiap hari dilaksanakan shalat berjamaah
3. Apakah ada kegiatan di masjid/mushola di sekolah selain pada saat waktu
jamaah?
Jawab : Kegiatan BTQ biasanya di mozaik
4. Bagaimana pendapat saudara mengenai kebersihan lingkungan sekolah?
Jawab : Secara umum sudah bersih, tapi kamar mandi kurang nyaman,
karena kotor dan harus antri saat jam istirahat. Selain itu kurang suka saat
shalat berjamaah karena tempat wudhunya terbuka dan keliatan.
5. Apakah saudara ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah?
Jawab : Ya, dikelas saya selalu piket setiap hari dan menjaga lingkungan
sekolah.
6. Apa yang saudara ketahui tentang semangat iqra’?

Jawab : Semangat iqra’ berarti semangat membaca, seperti membaca alQur’an.
7. Adakah kegiatan di sekolah yang mendukung semangat iqra’?
Jawab: Menurut pendapat saya BTQ tujuannya untuk mendukung siswa
yang tidak bisa mebaa jadi bisa membaca.

Hasil Wawancara 6
Hari, tanggal

: Sabtu, 26 Januari 2019

Tempat

: Ruang Tata Usaha SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Tenaga Kependidikan (Karyawan TU)

Nama Informan

: Saifurrohim, Amd

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah ilsami (BUSI) di SMP
Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : BUSI yang saya pahami merupakan pembudayaan nilai-nilai
Islam di sekoah terhadap warga sekolah, baik itu pimpinan, guru,
karyawan maupun siswa
2. Apa saja kegiatan yang biasa dijalankan?
Jawab: ada banyak sekali, selain kegiatan yang diterapkan untuk siswa ada
pula kegiatan yang diterapkan untuk karyawan, seperti melaksanakan
Tadarus pagi
3. Bagaimana pendapat saudara dengan budaya sekolah islami ini?
Jawab: Bagus diterapkan karena memiliki nilai lebih, seperti kegitan
tadarus tadi, untuk yang biasanya malas membaca al-Qur’an jadi mau
tidak mau kita jadi ada waktu untuk membaca Al-Qur’an
4. Adakah program dari budaya sekolah islami yang dirasa memberatkan
atau kurang berkenan di hati saudara?
Jawab : menurut saya tidak ada, karena memang program ini dibuat untuk
menunjukkan seharusnya sekolah Islam mesti bagaimana.

Hasil Wawancara 7

Hari, tanggal

: Sabtu, 26 Januari 2019

Tempat

: Kantor Satpam SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang

Key Informan

: Karyawan

Nama Informan

: Bapak Arif

1. Apa yang saudara ketahui tentang budaya sekolah ilsami (BUSI) di SMP
Islam Sultan Agung 1 Semarang?
Jawab : Sepaham Saya karena disini sekolah Islam jadi memiki ciri khas
ke-Islaman yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya dan
apa yang diterapkan di sinisemuanya bernuansa Islam.

2. Apa saja kegiatan yang biasa dijalankan?
Jawab : kegiatan yang dijalankan yang sifatnya ke-Islaman ada banyak,
seperti saat pagi hari ketika siswa datang diarahkan untuk shalat dhuha
dulu, membaca al-Qur’an dulu, ada rebana dan mujahaddah.
3. Bagaimana pendapat saudara dengan budaya sekolah islami ini?
Jawab : Bagus, karena sekolah Islam ya sudah seharsnya memiliki ciri keIslaman.
4. Adakah program dari budaya sekolah islami yang dirasa memberatkan
atau kurang berkenan di hati saudara?
Jawab: Namanya aturan dibuat ya memang untuk mengatur, sebenarnya ya
saya pengennya kalau sadag luang seperti ini pengen merokok, tapi karena
sudah ketentuan tidak boleh merokok, jadi saya patuhi.

Dokumentasi Kegatan Budaya Sekolah Islami
1. Semangat Iqra’

2. Gerakan/pembudayaan
a. Gerakan Shalat Berjamaah

b. Gerakan pemberdayaan masjid

c. Gerakan Berbusana Islami

d. Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat
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