
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Informan 1 

Hari/Tanggal Wawancara  : Kamis, 13 Februari 2020 sd Senin, 09 

Maret 2020 

Tempat   : SD Islam Sabilal Muhtadin 

Waktu     : 09.00 sd 10.00 WITA 

 

Identitas Informan 1 

1. Nama    : Nurjaya, S.Pd 

2. Umur   : +- 50 

3. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

4. Pendidikan Formal : Sarjana  

5. Pendidikan NonFormal: - 

6. pekerjaan   : Guru Kelas VD 

Identitas Informan 2 

1. Nama    : Muhammad Zuhdi, S.Pd 

2. Umur   : -+25 

3. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

4. Pendidikan Formal : Sarjana Pendidikan Agama Islam 

5. Pendidikan NonFormal: - 

6. pekerjaan   : Guru Alqur’an Kelas VD Sdi Sabilal Muhtadin 



Hasil Wawancara 

 

1. Bagaimana langkah-langkah pendisiplinan shalat dhuha yang di 

laksanakan di SD Islam Sabilal Muhtadin ? 

I1 = sebenarnya ada beberapa langkah yang kami lakukan, di antaranya 

yaitu kami memberi motivasi kepada siswa siswi seperti memberikan 

contoh contoh hikmah atau keutamaan sholat dhuha yang biasa kami 

berikan melalui ceramah-ceramah sesudah pelaksanaan sholat dhuha. 

selain itu juga kami biasakan mereka melaksanakan sholat dhuha nya 

berjamaah agar mereka terbiasa melaksanakan ibadah sunnah maupun 

wajib secara berjamaah. 

I2 = untuk langkah-langkah yang kami lakukan, ulun selaku guru qur’an 

terkadang memberikan nasehat-nasehat biasanya selesai sholat dhuhanya, 

terus kami tambahkan dengan memberikan keteladanan atau memberikan 

contoh yang baik dalam pelaksanaan sholat dhuha seperti pada gerakan 

bacaan dan adab, juga di awasi langsung oleh wali kelas agar pelaksaannya 

tertib dan tenang, dan apabila ada murid yang mengganggu ketertiban 

dalam pelaksanaan dalam sholat dhuha maka akan di berikan hukuman 

yang fleksibel. Seperti meghafal surah pendek, membersihkan ruangan 

yang kotor dan sebagainya.  

2. Kapan pelaksanaan pendisiplinan shalat dhuha kelas V di SD Sabilal 

Muhtadin ? 



I1 dan I2 = untuk pelaksanaan sholat dhuha di sekolah ini di 

laksanakannya yaitu dari hari senin sampai hari jumat, jam 08.30  

3. Siapa yang berperan dalam pendisiplinan shalat dhuha kelas V di SD 

Sabilal Muhtadin ? 

I1 = sebenarnya ada dua orang yang berperan yaitu saya sendiri sebagai 

wali kelas dan juga guru alqur’an. Tapi lebih dominannya ke guru 

alqur’an. Saya Cuma ikut mengawasi saja. 

I2 = dalam pendisiplinan di SD ini yang berperan adalah guru qur’an dan 

wali kelas. Kalau guru qur’an lebih kepada memimpin pelaksanaan tapi 

kalau wali kelas beliau hanya ikut mengawasi dalam pelaksanaan sholat 

dhuha tersebut.  

4. Apa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendisiplinan shalat dhuha di 

SD Sabilal Muhtadin ? 

I1 = untuk sarana dan prasarana itu di sekolah sudah di sediakan, tempat 

wudhu di setiap sudut sekolah. Untuk pelaksanaannya di laksanakan di 

kelas masing-masing dan untuk sarana sholat seperti sajadah dan mukena 

itu anak-anak membawa sendiri dari rumah masing-masing  

5. Apa faktor pendukung dalam pendisiplinan shalat dhuha kelas V di SD 

Sabilal Muhtadin ? 

I1 = untuk faktor pendukungnya, karena pelaksanaan sholat dhuha ini di 

laksanakannya di gabung dengan tadarus Alqur’an sehingga semua murid 

sudah berada di kelas masing-masing. Itulah yang sangat mendukung 

sehingga murid tidak ada yang tidak mengikuti sholat dhuha.  



6. Apa faktor penghambat dalam pendisiplinan shalat dhuha kelas V di SD 

Sabilal Muhtadin ? 

I1 = nah, untuk faktor penghambatnya ada beberapa orang tua murid yang 

telat mengantar anaknya ke sekolah, sehingga anaknya terlambat juga 

bahkan sampai tidak sempat mengikuti pelaksanaan sholat dhuha itu. 

 

Catatan : 

I1 = sebagai informan 1 yaitu wali kelas VD 

I2 = sebagai informan 2 yaitu guru Al-Qur’an kelas VD 

  



 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap   : Lalu Idris Efendi 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sebamban, 19 November 1997 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan   : Belum Menikah 

6. Alamat     : Dusun Banjar Sari RT.004 RW.001 Desa 

Dwi 

Marga Utama, Kec. Sungai Loban, Kab. 

Tanah Bumbu 

7. Pendidikan 

a. SD    : SDN Dwi Marga Utama 2 

b. MTs    : MTs Darul Ilmi Putera 

c. MA    : MA Darul Ilmi Putera 

8. Pengalaman Organisasi  : - 

9. Orang Tua 

Ayah     

Nama    : Lalu Budrah 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Sebamban 

Ibu     

Nama    : Marhamah 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Sebamban 

Saudara (jumlah saudara)   


