
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

INSTRUMEN NILAI KEISLAMAN DAN NILAI KEBANGSAAN 

A. Instrumen Pengamatan 

1. Mengamati apakah ada kesesuaian antara konsep pondok 

pesantren tentang integrasi nilai-nilai keislaman dan nilai-

nilai kebangsaan dengan kenyataan yang ada. Misalnya ; 

sarana prasana , jadwal kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. 

2. Mengamati pelaksanaan metode yang digunakan untuk  

mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai 

kebangsaan. 

3. Bagaimana proses atau cara kerja metode. 

4. Waktu penggunaan metode. 

5. Tingkat keberhasilan metode. 

6. Siapa yang melaksanakan metode. 

7. Adakah  kegiatan  yang dilaksanakan untuk 

mengintegrasikan nilai keislaman dan nilai kebangsaan.  

8.  Apa nama kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengintegrasikan kegiatan keislaman dan nilai kebangsaan . 

9.  Mengamati proses pelaksanaan kegiatan. 

10. Siapa yang melaksanakan kegiatan. 

B. Instrumen  Wawancara  

1. Bagaimana pendapat pian tentang nilai keislaman dan nilai 

kebangsaan  dan apakah ada integrasi antara kedua nilai 

tersebut ? 

2. Adakah  konsep pondok pesantren tentang nilai keislaman 

dan nilai kebangsaan serta integrasi kedua nilai tersebut ? 



3. Adakah metode atau strategi khusus yang diterapkan di 

pondok pesantren untuk mengintegrasikan kedua nilai 

tersebut ? 

4. Apa nama metode atau strateginya ? 

5. Bagaimana proses atau cara kerjanya ? 

6. Kapan waktu pelaksanaannya ? 

7. Apa kekurangan dan kelebihannya ? 

8. Adakah kegiatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan 

nilai keislaman dan nilai kebangsaan pada pondok 

pesantren ? 

9. Apa nama kegiatan tersebut ? 

10.  Siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut ? 

11.  Siapa yang mengikuti kegiatan tersebut ? 

12.  Kapan pelaksanaannya ? 

13.  Dimana dilaksanakan ? 

14.  Apa tujuan pelaksanaannya ? 

15.  Bagaimana proses pelaksanaannya ? 

 

C. Instrumen Dokumen 

1. Adakah dokumen tentang konsep integrasi nilai keislaman 

dan nilai kebangsaan yang diterapkan oleh pondok 

pesantren. 

2. Adakah dokumen tentang metode yang diterapkan pondok 

pesantren tentang pelaksanaan integrasi nilai keislaman 

dan nilai kebangsaan. 



3. Adakah dokumen tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan pondok pesantren mengenai integrasi nilai-

nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan. 

4. Profil dan keadaan personalia  pondok pesantren 

5. Visi dan Misi pondok pesantren  

 

 

 

  



INSTRUMEN PENGAMATAN 

Tanggal / hari   ; 

Waktu    : 

Pondok  Pesantren  : 

 

 

 

Kegiatan yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Adakah sarana prasana yang 

menunjang pengintegrasian nilai 

keislaman dan nilai kebangsaan ? 

 

2 Apakah ada visi dan misi pondok 

pesantren yang menunjang 

pengintegrasian nilai keislaman dan 

nilai kebangsaan ?  

 

3 Adakah metode yang menunjang 

pelaksanaan pengintegrasian nilai 

keislaman dan nilai kebangsaan ? 

 

4 Bagaimana pelaksanaan metode 

tersebut ? 

 

5 Apakah pelaksanaan metode 

tersebut sudah maksimal dan 

memberikan hasil yang maksimal 

pula ? 

 

6 Apakah ada kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan 

pengintegrasian nilai keislaman dan 

nilai kebangsaan 

 

7 Apakah kegiatan tersebut berjalan 

maksimal ? 

 

8 Adakah kendala yang dihadapi 

dalam kegiatan tersebut ? 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

Tanggal / hari   : 

Waktu    : 

Pondok  Pesantren  : 

Nara Sumber  : 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana pendapat pian tentang 

nilai keislaman dan nilai 

kebangsaan  dan apakah ada 

integrasi antara kedua nilai 

tersebut ? 

 

 

2 Adakah  konsep pondok pesantren 

tentang nilai keislaman dan nilai 

kebangsaan serta integrasi kedua 

nilai tersebut ? 

 

 

3 Adakah metode atau strategi 

khusus yang diterapkan di pondok 

pesantren untuk 

mengintegrasikan kedua nilai 

tersebut ? 

 

 

4 Apa nama metode atau strateginya 

? 

 

 

5 Bagaimana proses atau cara 

kerjanya ? 

 

 

6 Kapan waktu pelaksanaannya ? 

 

 

7 Apa kekurangan dan 

kelebihannya ? 

 

 



8 Adakah kegiatan yang diterapkan 

untuk mengintegrasikan nilai 

keislaman dan nilai kebangsaan 

pada pondok pesantren ? 

 

 

9 Apa nama kegiatan tersebut ? 

 

 

10 Siapa yang melaksanakan 

kegiatan tersebut ? 

 

 

11 Siapa yang mengikuti kegiatan 

tersebut ? 

 

 

12 Kapan pelaksanaannya ? 

 

 

13 Dimana dilaksanakan ? 

 

 

14 Apa tujuan pelaksanaannya ? 

 

 

15 Bagaimana proses 

pelaksanaannya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


