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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

I. Catatan Lapangan I 

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Januari 2019 

Pukul   : 09.00 WIB 

Tempat  : MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Izin Penelitian 

  

     Pagi sekitar pukul 09.00 WIB saya berkunjung ke MI Tarbiyatul Islam Semarang 

ditemani dengan  salah seorang teman saya. Ketika tiba di MI kami disambut dengan 

suasana yang ramai oleh siswa-siswi yang sedang menikmati waktu istirahat. Di luar 

pagar sekolah terlihat banyak sekali penjual hingga berderetan. Pagi itu saya datang ke 

madrasah dengan maksud ingin menyampaikan proposal penelitian sekaligus meminta 

izin kepada kepala madrasah untuk segera memulai penelitian dan memohon bantuan dari 

kepala madrasah agar bisa bekerjasama dalam proses penelitian tersebut, selain itu saya 

bermaksud untuk membuat janji untuk melakukan wawancara ketika bapak kepala 

madrasah memiliki waktu luang. Setelah saya menyampaikan maksud kedatangan dan 

tujuan saya, kepala madrasah menyambut dengan senang hati dan segera memberi jadwal 

hari agar bisa melakukan wawancara dengan beliau, dan beliau memberi waktu hari 

selasa pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.30 WIB. Setelah semua urusan selesai saya 

meminta izin untuk pamit pulang dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

pada waktu wawancara. 
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II. Catatan Lapangan II 

Hari/Tanggal  : Selasa, 22 Januari 2019 

Pukul   : 09.30 WIB 

Tempat  : Ruang Kepala Madrasah MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Wawancara dengan Kepala Madrasah 

 

     Pagi menjelang siang sekitar pukul 09.20 saya sampai di MI Tarbiyatul Islam 

Semarang, karna sebelumnya saya suah janjian sama bapak kepala sekolah maka saya 

langsung menuju ke ruang kepala sekolah untuk melakukan wawancara. Ternyata bapak 

kepala sekolah sudah menunggu saya di dalam ruangan. Ketika wawancara sempat 

terganggu dengan suara mesin karna sedang ada perbaikan ruang kelas. Sekitar kurang 

lebih satu setengah jam saya melakukan wawancara dengan bapak kepala sekolah. 

Setelah kegiatan wawancara selesai karena data-data yang saya perlukan dirasa sudah 

cukup maka wawancara saya sudahi. Setelah wawancara dengan kepala sekolah selesai 

saya meminta data dokumentasi madrasah, kemudian bapak kepala sekolah memberi saya 

buku kurikulum yang dibuku tersebut lengkap tentang MI Tarbiyatul Islam, mulai dari 

sejarah dan lain sebagainya. Saya juga sempat meminta ijin kepada kepala sekolah untuk 

wawancara dengan waka kurikulum. Namun karna hari itu ibu waka kurikulum tidak ada 

waktu luang maka wawancara dengan waka kurikulum dilanjut besok paginya. 
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III. Catatan Lapangan III 

Hari/Tanggal  : Senin, 23 Januari 2019 

Pukul   : 09.00 WIB 

Tempat  : Ruang Tamu MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Wawancara dengan Waka Kurikulum 

 

      Pagi sekitar pukul 08.30 saya tiba di madrasah untuk bertemu dengan waka 

kurikulum. Saya langsung dipersilahkan masuk oleh salah satu guru di MI Tarbiyatul 

Islam Semarang, saya duduk di ruang tamu sembari menunggu ibu waka kurikulum 

selesai mengajar. Setelah bertemu dengan beliau saya langsung memulai wawancara 

karena saya hanya diberi waktu sampai istirahat selesai maka waktu tersebut saya 

gunakan dengan sebaik mungkin. Cukup singkat ketika wawancara dengan ibu waka 

kurikulum sebab beliau masih ada jam mengajar peserta didik. Sekitar 20 menitan saya 

melakukan wawancara dengan waka kurikulum, kemudian setelah data yang saya 

perlukan sudah cukup saya mengakhiri wawancara dengan ibu waka kurikulum. Beliau 

tampak senang sekali ketika saya wawancarai, bahkan beliau juga berpesan apabila data-

data saya masih kurang atau mungkin perlu tambahan bisa meminta bantuan sama beliau. 

Akhirnya bel selesai istirahat berbunyi, sebelum ibu waka kurikulum masuk kelas saya 

sempatkan untuk berfoto dengan beliau. Sebagai bukti dokumentasi bahwa saya telah 

wawancara dengan beliau. 
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IV. Catatan Lapangan IV 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 Juli 2019 

Pukul   : 08.30 WIB 

Tempat  : Ruang tamu MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Wawancara dengan Guru MI Tarbiyatul Islam 

 

     Pagi sekitar pukul 08.00 saya tiba di madrasah, karena saya janjian sama bu afrokhah 

jam 08.30 maka saya menunggu di depan kelas, kebetulan ada bangku panjang yang 

tersedia di depan ruang kelas. Tiba-tiba ada bapak kepala sekolah datang menghampiri 

saya, saya diajak ngobrol banyak hal sampai tak terasa pukul 09.30. kemudian pak kepala 

sekolah memanggil bu afrokhah untuk bertemu dengan saya. Saya bertanya banyak hal 

dengan bu afrokhah tentang karakter peserta didik di MI Tarbiyatul islam itu bagaimana 

dan lain sebagainya. Disitu ibu afrokhah menanggapi pertanyaan saya dengan ramah. 

Tentu saya hal tersebut membuat saya nyaman. Saya juga diajak bercanda dengan ibu 

afrokhah. Meskipun pada saat saya wawancara bu afrokhah sambil jalan kesana kemari 

bikin laporan yang entah saya sendiri kurang paham. Namun bu afrokhah tetep bisa fokus 

wawancara dengan saya. Bisa dibilang lebih banyak bercandanya daripada 

wawancaranya. Setelah waktu menjelang siang saya juga harus berangkat ke kampus 

maka saya mohon pamit sama bu afrokhah sekaligus mengucapkan terima kasih karena 

sudah meluangkan waktunya untuk saya. 
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V. Catatan Lapangan V 

Hari/Tanggal  : Senin, 28 Januari 2019 

Pukul   : 06.30 WIB 

Tempat  : MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Observasi Pembiasaan di MI Tarbiyatul Islam Semarang 

 

     Hari itu, senin 24 Januari 2019 merupakan hari dimana saya harus melakukan 

observasi yang berkaitan dengan judul saya. Jam 06.30 saya sudah tiba di madrasah, 

udaranya masih sangat dingin sekali, sambil menunggu bel sekolah berbunyi saya 

ditemani teman saya duduk di masjid dekat madrasah. Satu persatu peserta didik mulai 

berdatangan memenuhi halaman madrasah. 

     Setelah semua peserta didik tiba di madrasah, suara bel madrasah juga sudah 

terdengar, maka saya dan teman saya bersiap-siap untuk melakukan observasi, 

perlengkapan pengamatan mulai saya keluarkan seperti lembar observasi, pena, kamera 

dan lain sebagainya yang mendukung dalam kegiatan pengamatan. 

     Tepat jam 06.45 saya memulai mengamati, pagi itu saya mengamati upacara bendera, 

peserta didik mulai diarahkan untuk baris-berbaris dengan diarahkan oleh beberapa guru 

MI Tarbiyatul Islam Semarang. Setelah semua barisan tertata rapi upacara bendera 

dimulai yang dipimpin langsung oleh bapak kepala madrasah. Banyak sekali kegaduhan 

saat ketika pelaksanaan upacara, ada yang ngobrol dengan teman sebelahnya, ada yang 

ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Mungkin juga karena cuaca semakin panas, berdiri 

cukup lama maka dari itu peserta didik agak sedikit gaduh, namun hal tersebut langsung 

ditertibkan lagi oleh salah satu guru. 
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 Setelah upacara bendera selesai semua peserta didik langsung diarahkanke masjid untuk 

melakukan sholat dhuha, siswa terlihat tertib ketika keluar dari gerbang sekolah menuju 

masjid. Disana tanpa di arahkan oleh bapak ibu guru terlebih dahulu peserta didik 

langsung mengambil air wudhu. Kemudian mengambil barisan masing-masing. Peserta 

didik laki-laki berada di dalam masjid sedangkan untuk peserta didik perempuan berada 

diserambi masjid. Ketika saat pelaksanaan saya sempatkan untuk mengambil beberapa 

foto untuk dokumentasi. Sholat dhuha selesai semua peserta didik langsung memakai 

sepatu dan menuju kelas asing-masing. 

     Lanjut dengan membaca doa dan surat-surat pendek yang dilaksanakan di dalam ruang 

kelas masing-masing. Disini saya masuk ke ruang kelas enam. Saya duduk di samping 

pintu, pembiasaan pun dimulai, wali kelas membimbing kegiatan tersebut. Semua peserta 

didik terlihat tenang dan tidak ada yang ngobrol. Saya pun mulai men ceklist lembar 

observasi satu per satu sesuai dengan yang saya lihat. Setelah selesai saya mohon pamit 

untuk keluar ruangan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada wali kelas tersebut. 
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VI. Catatan Lapangan VI 

Hari/Tanggal  : Selasa, 29 Januari 2019 

Pukul   : 06.30 WIB 

Tempat  : MI Tarbiyatul Islam Semarang 

Kegiatan   : Observasi Pembiasaan di MI Tarbiyatul Islam Semarang 

 

Seperti hari sebelumnya, pagi jam 06.10 saya sudah berada di madrasah, masih sama 

dengan hari sebelumnya yaitu mengamati kegiatan pembiasaan di MI Tarbiyatul Islam 

Semarang. Seperti biasa madrasah masih terasa sepi karena peserta didik belum ada yang 

berangkat. Saya sengaja berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru dan memiliki waktu 

bersantai untuk mempersiapkan observasi nanti di madrasah. Udara masih terasa dingin 

dan matahari juga belum menampakkan sinarnya, saya ditemani teman saya duduk di 

serambi masjid, menunggu bel madrasah berbunyi saya sembari ngobrol-ngobrol dengan 

teman saya. 

Waktu menunjukan pukul 06.45, semua peserta didik diarahkan ke halaman depan 

madrasah untuk mengikuti apel pagi. Peserta didik langsung berlarian ke halaman, 

kemudian ada beberapa guru piket yang mengarahkan peserta didik untuk berbaris 

dengan rapid an tertib. Setelah apel pagi disambung membaca asmaul husna yang 

dipimpin oleh guru piket.  

      Peserta didik terlihat sangat bersemangat dalam membaca asmaul husna, terlihat dari 

mereka ada beberapa peserta didik yang masih belum hafal. Tentunya hal tersebut saya 

amati dengan sebaik mungkin. Setelah apel pagi selesai peserta didik diarahkan untuk ke 

masjid untuk melaksanakan sholat dhuha, ketika hendak ke masjid peserta didik disambut 
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para guru untuk bersalam-salaman. Sesampainya di masjid semua peserta didik langsung 

membuka sepatu, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat dhuha berjama‟ah. Ada 

beberapa guru yang mengawasi di belakang shaf. Setelah itu di lanjut dengan berdoa 

bersama dan membaca surat-surat pendek di dalam ruangan. Berbeda dengan kemaren, 

hari ini saya masuk ke ruang kelas lima.  

      Ketika saya masuk di kelas lima, berbeda dengan ketika saya berada di kelas 6 yang 

suasananya anteng sehingga terkesan khusyuk. Sebaliknya ketika saya berada di kelas 

lima masih ada beberapa dari peserta didik yang ngobrol dengan teman sebangkunya, ada 

juga peserta didik yang tidak diperkenankan untuk masuk kelas sebab terlambat. Setelah 

pembiasaan di atas selesai, saya keluar ruangan dan pindah duduk di depan ruang kelas, 

karena setelah itu hanya ada kegiatan belajar mengajar maka saya berniat untuk ke 

kampus dulu. Hampir menjelang dhuhur sekitar pukul 11.20 saya sudah sampai di 

madrasah lagi untuk megamati pembiasaan sholat dhuhur berjama‟ah. Kali ini saya 

sendirian tidak ditemani kawan saya lagi. Setelah semuanya selesai saya langsung 

bergegas pulang. 
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Gedung proses kegiatan belajar mengajar MI Tarbiyatul Islam Semarang 

 

Wawancara dengan Kepala Madrasah MI Tarbiyatul Islam Semarang 
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Wawancara dengan waka bidang kurikulum MI Tarbiyatul Islam Semarang 
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Masjid MI Tarbiyatul Islam Semarang 
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Pelaksanaan Apel pagi dan membaca asmaul husna bersama 
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