
Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Bagaimana usaha bapak selaku kepala sekolah untuk membentuk 

kepribadan peserta didik di Mi Ma’arif Singosaren? 

2. Adakah kegiatan khusus yang diadakan di madrasah untuk membentuk 

kepribadian peserta didik di Mi Ma’arif Singosaren? Apa saja? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi bapak ketika menjalankan usaha tadi? 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

B. Wawancara dengan Wali Kelas 

1. Apa saja tugas wali kelas itu? 

2. Bagaimana kepribadian sanguin peserta didik? 

3. Bagaimana kepribadian melankolis peserta didik? 

4. Bagaimana kepribadian kolerik peserta didik? 

5. Usaha apa yang bapak lakukan selaku wali kelas untuk membentuk 

kepribadian sangin, melankolis dan kolerik peserta didik? 

6. Apa kendala dari pelaksanaan usaha bapak untuk membentuk 

kepribadian peserta didik? 

7. Bagaimana cara bapak untuk mengatasi kendala tersebut? 

8. Apakah ada perbandingan dari segi kepribadian peserta didik setelah 

bapak melakukan usahanya tadi? 

9. Apa saja media yang sering bapak gunakan dalam membentuk 

kepribadian peserta didik? 



C. Wawancara dengan Siswa 

1. Bagaimana bentuk, sifat, perilaku teman kalian ketika berada didalam 

kelas? 

2. Bagaimana bentuk, sifat, perilaku teman kalian ketika berada diluar 

kelas? 

3. Apakah kalian terpengaruh? 

4. Mengapa berpengaruh? 

5. Apa yang kalian lakukan dengan teman sebaya ketika lagi bersama? 

6. Apa yang kalian dapatkan dari teman sebaya? 

7. Bentuk motivasi apa saja yang kalian berikan kepada teman sebaya? 

8. Kapan saja saudara/i memberikan motivasi tersebut? 

9. Bagaimana misal ada teman kalian yang tidak mengerjakan tugas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

JADWAL WAWANCARA 

No. 

Tanggal dan 

Informan 

Waktu 

Wawancara 

Topik Wawancara 

Tempat 

Wawancara 

1. 

27 Februari 

2019 

Ahmad Slamet, 

S.Pd. 

(Kepala MI 

Ma’arif 

Singosaren) 

08.00-09.30 

WIB 

Tentang apa saja usaha 

yang dilakukan kepala 

sekolah  kelas untuk 

membentuk kepribadian 

peserta didik di MI 

Ma’arif Singosaren 

Ruang 

kepala 

madrasah 

2. 

28 Februari 

2019 

Mahsun 

Nahrowi, S.Pd. 

(Peserta didik 

kelas III) 

08.00-10.00 

WIB 

Tentang apa saja tugas 

wali kelas dan usaha 

yang dilakukan wali 

kelas untuk membentuk 

kepribadian peserta 

didik di MI Ma’arif 

Singosaren 

Ruang 

kepala 

madrasah 

3. 

28 Februari 

2019 

Faneshia Adelia 

B.Z 

10.00-10.30 

WIB 

Tentang peran teman 

sebaya dalam 

membentuk kepribadian 

peserta didik di MI 

Ruang 

kepala 

madrasah 



Adira Leandra 

Lutfiana 

Wardhatul K 

Ma’arif Singosaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Ahmad Slamet, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Rabu 27 Februari 2019 

Jam   : 08.00-09.30 

Disusun jam  : 19.00 WIB 

Tempat wawancra : Ruang Kepala Madrasah 

Topik wawancara : Tentang apa saja tugas wali kelas dan usaha yang 

dilakukan wali kelas untuk membentuk kepribadian peserta 

didik di MI Ma’arif Singosaren 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana usaha bapak selaku kepala sekolah untuk membentuk 

kepribadan peserta didik di Mi Ma’arif Singosaren? 

Informan Selain dari pembelajaran disekolah, pembelajaran dirumah dan 

pembelajaran di lingkungan masyarakat, perlu waktu yang panjang 

untuk membentuk kepribadian peserta didik karena tidak cukup jika 

memakai waktu yang sedikit 

Peneliti Adakah kegiatan khusus yang diadakan di madrasah untuk membentuk 

kepribadian peserta didik di Mi Ma’arif Singosaren? Apa saja? 

Informan Ada. Meliputi kegiatan yang baru dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Ada 

kegiatan mabit (malam bina dan taqwa) yang dilaksanakan 2 x sekali 

dalam 1 bulan, darling (darus keliling) pengembangan baca tulis Al-

Qur’an yang dilaksanakan 2 minggu sekali untuk kelas 4,5 dan 6, 



pembiasa’an ngaji Al-Qur’an 

Peneliti Apa saja kendala yang dihadapi bapak ketika menjalankan usaha tadi? 

Informan -Karena program yang belum begitu lama diantaranya seperti 

pembiasaan pagi, apel pagi, kendalanya aman sepertinya karena 

peserta didik sudah siaptetapi gurunya rata-rata jam 7 belum 

maksimal. Kira-kira 60-70% masih ada kegiatan masing-masing 

dirumah (pagi) 

-Kendala dari darling dan mabit diantaranya kegiatannya karena 

menginsp (mabit) otomatis orangtua khawatir dan cemas kepada anak-

anaknya 

-Karena yang malam harus standbye disekolahan jadi otomatis sekolah 

harus menyiapkan sore jam 17.00 WIB 

-Darling pembiasaan pengembangan Al Qur’an tempatnya berpinjah-

pindah jadi perlu penyesuaian tempatnya juga, perizinan tempat untuk 

pembauran dengan masyarakat jika di salah satu tempat tidak dapat 

izin maka otomatis sekolah akan mencari tempat darling baru 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

Informan -Pembiasaan pagi seperti pengendalian apel itu yang kita buat jadwal, 

dari semua guru rutin bergiliran untuk mengurangi kendala itu 

-Mabit kita buat 2 kelompok dan 2 pendamping yang satu kelompok A 

yang satu kelompok B, untuk masing-masing guru mendampingi 

mabit hanya 1 x dalam sebulan 

-Darling sama dibarengkan dengan kelompok mabit 



TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Mahsun Nahrowi, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Kamis 28 Februari 2019 

Jam   : 10.00-10.30 

Disusun jam  : 19.00 WIB 

Tempat wawancra : Ruang Kepala Madrasah 

Topik wawancara : Tentang peran teman sebaya dalam membentuk 

kepribadian peserta didik di MI Ma’arif Singosaren 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa saja tugas wali kelas itu? 

Informan Tugas wali kelas adalah yang bertanggung jawab penuh, terutama 

dalam mendiddik anak-anak juga termasuk penerapan administrasi 

dalam kelas dan berperan aktif dalam menghandle segala kegiatan 

yang ada didalam kelas 

Peneliti Bagaimana kepribadian sanguin peserta didik? 

Informan Karena namanya anak itu mempunyai karakter dan kepribadian 

sendiri-sendiri dan berbeda-beda ada sebagaian anak yang aktif, 

periang dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sebaliknya ada 

yang periang , aktif tetapi tidak bisa menyerap pekajaran dengan baik 

karena terpengaruh dengan keaktifan tersebut 

Peneliti Bagaimana kepribadian melankolis peserta didik? 

Informan Karena ini mempunyai sifat yang sangat sensitif kita harus berhati-hati 

baik dalam pendidik maupun temannya sendiri, metodenya bagaimana 



agar anak melankolis ini kita melakukan pendekatan yang berbeda 

atau mempunyai cara khusus agar anak tersebut bisa megikuti 

pelajaran seperti teman lainnya 

Peneliti Bagaimana kepribadian kolerik peserta didik? 

Informan Alhamdulillah sudah 100% sudah bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan pada bapak/ibu guru baik tugas 

didalam kelas maupun tugas rumah, tapi wajar jika ada satu atau dua 

anak yang tidak mengerjakan PR mungkin ada yang malas dan kurang 

bertanggung jawab 

Peneliti Usaha apa yang bapak lakukan selaku wali kelas untuk membentuk 

kepribadian sanguin, melankolis dan kolerik peserta didik? 

Informan Kita harus menerapkan aturan atau tata tertib sekolah yang bersifat 

sanksi tapi mendidik agar mau bertanggung jawab mengerjakan seperti 

teman yang lainnya 

Peneliti Apa kendala dari pelaksanaan usaha bapak untuk membentuk 

kepribadian pesertdidik? 

Informan Menerapkan atau kita bangun karakter atau kita beri kebiasaan setiap 

pagi entah itu sifatya normal atau tidak yang terpenting siswa bisa 

berkepribadian baik, bersemangat dalam belajarnya, bertanggung 

jawab dan setiap hari dilakukan yang sifatnya mendidik karena 

tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik yang 

baik 

Peneliti Bagaimana cara bapak untuk mengatasi kendala tersebut? 



Informan Karena anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda kendalanya 

yaitu sepertinya tidak ada kesulitan tapi semuanya itu butuh proses, 

ada anak yang bisa dibentuk kepribadinnya dengan baik dan ada anak 

yang susah atau bandel dalam membentuk karakter yang baik dan itu 

perlu proses dan kendala untuk mengatasi anak yang bandel dan susah 

untuk dibentuk kepribadiannya perlu pendekatan khusus dari 

bapak/ibu guru 

Peneliti Apakah ada perbandingan dari segi kepribadian peserta didik setelah 

bapak melakukan usahanya tadi? 

Informan Ada perbedaan atau perubahan khususnya peserta didik didalam kelas 

dan tetapi namanya anak banyak perlu proses yang panjang dan 

bapak/ibu guru berusaha untuk membentuk kepribadian tersebut dan 

bapak/ibuk guru tidak pernah lelas atau bosan untuk terus 

membimbing dan medidik agar mempunyai kepribadian yang baik 

Peneliti Apa saja media yang sering bapak gunakan dalam membentuk 

kepribadian peserta didik? 

Informan seperti arahan waktu apel, mengaji dan nasehat ketika di dalam dikelas 

kita bisa membentuk kepribadian peserta didik, atau dengan bentuk 

sikap guru yang baik secara langsung dan otomatis akan ditiru oleh 

peserta didik 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Faneshia, Adira, Lutfi 

Hari/Tanggal  : Kamis 28 Februari 2019 

Jam   : 10.00-10.30 

Disusun jam  : 19.00 WIB 

Tempat wawancra : Ruang Kepala Madrasah 

Topik wawancara : Tentang peran teman sebaya dalam membentuk 

kepribadian peserta didik di MI Ma’arif Singosaren 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana bentuk, sifat, dan perilaku teman kalian ketika berada 

didalam kelas? 

Informan Teman kami berbagai macam bentuk, sifat dan perilakunya, ada yang 

pendiam, ada yang mudah bergaul dan ada yang sulit untuk diberi 

tahu, ada yang tidak suka diatur dan ada yang ingin selalu diperhatikan 

sama temannya, ada yang sensitifan dan ada juga yang sangat 

tanggung jawab dan ada yang menasehati ketika temannya salah 

Peneliti Bagaimana bentuk, sifat, perilaku teman kalian ketika berada diluar 

kelas? 

Informan Ketika diluar kelas ada yang bergerombol ke kantik, ada juga yang 

bermain dilapangan dan ketika diluar teman-teman saling sharing 

tentang pelajaran yang berlangsung selama jam pelajaran dan ada juga 

yang menasehati ketika ada salah waktu jam pelajaran berlangsung 

Peneliti Apakah kalian terpengaruh? 



Informan Jika mengarah ke hal-hal yang baik teman-teman sangat menyukai dan 

ada juga yang mudah terpengaruh oleh hal-hal jelek yang negatif 

misalnya malas ketika mata pelajaran berlangsung dan tidak 

mengerjakan PR, biasanya teman sebangku sama-sama malas, nah itu 

butuh motivasi juga dari teman sebaya agar merasa diperhatikan dan 

tidak dikucilkan 

Peneliti Mengapa berpengaruh? 

Informan Karena ingin seperti teman lainnya ingin dianggap dan diperhatikan 

oleh guru  maka dari itu sangat mudah untuk terpengaruh 

Peneliti Apa yang kalian lakukan dengan teman sebaya ketika lagi bersama? 

Informan Kebersamaan yang saya lakukan saat bersama dengan teman sebaya 

disekolah yaitu bermain, mengaji, bertukar pikiran tentang kejadian 

sehari-hari misalkan sesuatu hal yang terjadi pada waktu berangkat 

sekolah 

Peneliti Apa yang kalian dapatkan dari teman sebaya? 

Informan Hal yang saya dapatkan dari pertemanan adalah kebersamaan, 

mendapatkan informasi-informasi baru dan mengenai baik buruk dari 

kepribadian seseorang itu dipengaruhi dari pertemanan 

Peneliti Bentuk motivasi apa saja yang kalian berikan kepada teman sebaya? 

Informan Motivasi untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

jika orangtua tidak bisa maka tanya ke kakak, jika tidak mempunyai 

kakak maka meminta bantuan ke tetangga, jika tetangga sibuk bekerja 

sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas, menasehati teman 



ketika ada perilaku atau perkataan yang kurang baik, tidak boleh 

mengomongkan kejelekan orang lain terutama guru karen nanti 

ilmunya tidak bisa masuk dan tidak bermanfaat 

Peneliti Kapan saja saudara/i memberikan motivasi tersebut? 

Informan Ketika teman-teman sedang butuh motivasi , dukungan dan ketika 

teman-teman tidak bersemangat 

Peneliti Bagaimana misal ada teman kalian yang tidak mengerjakan tugas? 

Informan jadi kita akan menegurnya agar membuat tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Jika kita mengerjakan tetapi ada salah satu teman 

yang tidak bekerja maka namanya tidak akan di cantumkan agar sadar 

dan mau mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

JADWAL OBSERVASI 

No. Tanggal 

Waktu 

Observasi 

Kegiatan yang di 

Obsrvasi 

Tanggal 

Pencatatan 

1. 

27 Februari 

2019 

08.30-09.30 

WIB 

Proses belajar mengajar 

di kelas MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019 

2. 

27 Februari 

2019 

07.00-08.00 

WIB 

Proses pembentukan 

karakter MI Ma’arif 

27 Februari 

2019 

3. 

27 Februari 

2019 

07.00-13.00 

WIB 

Persiapan sebelum dan 

waktu proses kegiatan 

belajar berlangsung MI 

Ma’arif 

27 Februari 

2019 

4. 

1 Maret 

2019 

07.00-08.00 

WIB 

Proses belajar mengajar 

di lapangan MI Ma’arif 

Singosaren 

1 Maret 2019 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : 27 Februari 2019 

Jam   : 08.30-09.30 

Disusun Jam  : 19.00 

Hal yang Diobservasi : Proses belajar mengajar di kelas MI Ma’arif Singosaren  

 

Observasi Proses Belajar Mengajar di Kelas MI Ma’arif Singosaren 

Pagi ini saya datang ke MI Ma’arif Singosaren untuk mengamati 

kegiatan belajar mengajar di kelas III, proses belajar mengajar di 

kelas III berlangsung seperti biasanya. 

Ketika ada peserta didik yang bertanya pada gurunya tentang 

materi hari ini, siswa yang lain malah gaduh dan ramai sendiri. Pada 

akhirnya, guru memberi arahan dan  teman sebaya mereka memberi 

nasehat agar mereka bersikap menghargai pendapat orang lain dan 

guru yang ada didepan dan tidak boleh ramai ketika ada pertanyaan 

dari temannya. 

Setelah ada arahan dari guru dan nasehat dari teman sebayanya, 

peserta didikpun mulai tenang dan mendengarkan pertanyaan dari 

temannya tadi. Suasana kelas menjadi kondusif kembali. 

Selain itu teman sebaya mereka juga sering meminta pada guru 

untuk bermain tepuk atau bernyanyi bersama. Dengan begitu 

diharapkan suasana kelas menjadi kondusif, dan anak-anak lebih 



memperhatikan serta antusias kembali untuk mengikuti proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung. 

Refleksi Dari data diatas dapat diketahui bahwa teman sebaya menggunakan 

perannya sebagai motivator untuk mengembalikan semangat peserta 

didik agar selalu antusias mengikuti proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : 27 Februari 2019 

Jam   : 07.00-08.00 

Disusun Jam  : 19.00 

Hal yang Diobservasi : Proses pembentukan karakter MI Ma’arif  

 

Observasi Proses pembentukan karakter MI Ma’arif 

Untuk hari ini, kelas tiga, empat, lima dan enam sholat dhuha 

berjama’ah di masjid, setelah sholat dhuha dzikiran dan membaca 

asma’ul husna, setelah selesai kembali ke kelas masing-masing 

kemudia ada kegiatan membaca ummi. 

Semua kegiatan yang positif dilakukan untuk membentuk 

kepribadian dan peserta didik juga, agar terbiasa dengan adanya 

disiplin, berakhlak yang baik, sopan dan santun, serta 

mengembangkan kepribadian dan bisa mengamalkannya diluar 

sekolah ketika beraada di masyarakat 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa peran teman sebaya 

meggunakan perannya sebagai fasilitator untuk membuat temannya 

senang berkepribadian baik, sholat dhuhah berjamaah, membaca 

ummi dan lain sebagainya 

 

 

 



TRANSKIP OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : 27 Februari 2019 

Jam   : 07.00-13.00 

Disusun Jam  : 20.00 

Hal yang Diobservasi : Persiapan sebelum dan waktu proses kegiatan belajar 

berlangsung 

 

Observasi Persiapan Sebelum dan Waktu Proses Kegiatan Belajar 

Berlangsung 

Satu hari sebelum waktu mengajar, bapakMahsun (selaku wali 

kelas III) selalu belajar dahulu tentang materi yang akan diajarkan, 

mencari sumber yang relevan, menyiapkan alat dan media (jika 

dibutuhkan), melihat RPP dan silabus, serta mempersiapkan tugas 

atau PR yang akan dikerjakan siswanya nanti. 

Sebelum masuk kelas untuk mengikuti pelajaran pagi, para 

peserta didik MI Ma’arif Singosaren dianjurkan untuk sholat Dhuha 

di musholah dengan mandiri. Pukul 07.00 kebiasaan membaca juz 

amah, surat-surat pendek dan KBM di Mi ma’arif Ssingosaren 

dimulai pukul 07.20-13.00 untuk hari senin, selasa, rabu, dan kamis. 

Untuk hari jumat pukul 07.20-11.00, dan untuk hari sabty 07.20-

12.00 

Setelah bel pagi pertama berbunyi, para peserta didik diluar kelas 

untuk berdo’a, membaca hafalan dan mengaji bersama dan bel kedua 



peserta didik masuk ke kelas dengan tertib dan menaruh sepatunya di 

rak yang telah disediakan didalam kelas masing-masing. 

Waktu istirahat ada dua sesi yaitu pada jam 08.45 WIB dan 10.30 

WIB, kecuali hari jumat istirahat hanya satu sesi saja. Sebelum 

peserta didik ke luar kelas untuk pulang, peserta didik berdo’a 

bersama. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan salam dan 

pemberian tugas. Kemudian siswa mengantri untuk berjabat tangan 

dengan gurunya. 

Ketika sudah terdengar adzan Dzuhur, para peserta didik keluar 

kelas untuk melaksanakan sholat Dzuhur berjama’ah di masjid. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa satu hari sebelum waktu 

mengajar, guru telah menyiapkan materi dan laat/media yang 

dibutuhkan ketika mengajar nanti. Dan KBM berjalan sesuai rutinitas 

dan tata tertib yang ada di MI Ma’arif Singosaren. 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : 1 Maret 2019 

Jam   : 07.00-08.00 

Disusun Jam  : 19.00 

Hal yang Diobservasi :Proses belajar mengajar di lapangan MI Ma’arif 

Singosaren 

Observasi Proses Belajar Mengajar di Lapangan MI Ma’arif Singosaren 

Untuk hari ini, kegiatan olahraga kesehatan dan jasmani 

dilakukan serentak dari kelas satu sampai kelas enam, sebelum 

melakukan senam para peserta didik harus menyiapkan salon untuk 

snam bersama agar peserta didik lebih bersemangat lagi dan salah 

satu peserta didik ada yang bergantian untuk memandu senam yang 

akan dilaksanakan di pagi hari, kemudian baris berbaris rapi sesuai 

dengan kelasnya, mereka ada yang susah diatur untuk baris berbaris, 

ada yang memilih-milih teman dan ada juga yang memilih-milih 

teman. 

Ketika ada temannya yang mengingatkan bahwa jika tidak baris 

maka akan diberi sanksi oleh kepala sekolah, kemudian siswa 

tersebut nurut oleh apa yang sudah dibilangi sama temannya. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa peran teman sebaya 

menggunakan perannya sebagai mediator untuk membuat peserta 

didik senang senm bersama. Media yang digunakan salon beserta ada 

musik yang mengiringi. 

 



Lampiran 6 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

No. Bentuk 

Dokumen 

Isi Dokumen Tanggal/Waktu 

Pencatatan 

1. Data gambar 

Profil dan letak geografis MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019/10.00 WIB 

2. Data tertulis 

Sejarah singkat berdirinya MI 

Ma’arif Singosaren 

27 Februari 

2019/10.20 WIB 

3. Data tertulis 

Visi, misi, dan Tujuan MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019/10.30 WIB 

4. Data gambar 

Struktur organisasi MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019/10.50 WIB 

5. Data tertulis 

Keadaan guru dan siswa di MI 

Ma’arif Singosaren 

27 Februari 

2019/11.00 WIB 

6. Data tertulis 

Sarana dan prasarana MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019/11.20 WIB 

7. Data gambar 

Suasana pembentukan kelompok 

diskusi di kelas  III MI Ma’arif 

Singosaren 

27 Februari 

2019/08.00 WIB 

8. Data gambar 

Antusias siswa dalam pembentukan 

kepribadian siswa 

27 Februari 

2019/07.00 WIB 

 



Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk Dokumen  : Data gambar 

Isi Dokumen   : Profil dan letak geografis MI Ma’arif Singosaren 

Tanggal Pencatatan  : 27 Februari 2019 

Jam Pencatatan  : 10.00 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk Dokumen  : Data tertulis 

Isi Dokumen   : Sejarah singkat berdirinya MI Ma’arif Singosaren 

Tanggal Pencatatan  : 27 Februari 2019 

Jam Pencatatan  : 10.20 WIB 

 

Bukti 

Dokumen 

Sejarah Berdirinya MI Ma’arif  Singosaren 

Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

agama, maka pada tahun 1956 di kelurahan Singosaren 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo mendirikan 

madrasah malam dalam rangka mengenal tuntutan masyarakat 

banyak, demi tercapai cita-citanya ingin mempunyai anak yang 

berkepribadian tinggi dan utama, sebab tak mungkin tercapai 

cita-cita tersebut tanpa pendidikan agama. 

Kemudian tidak berlangsung lama yaitu pada tahun 1958 

dilebur menjadi Madrasah Wwajib Belajar (MWB) masuk pagi 

hari atas tuntutan Departemen Agama untuk memodernisasi 

murid madrasah sesuai dengan dasar-dasar dan cita-cita 

pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah ke arah 

terlaksananya maksud itu adalah dengan mengadakan 

pembaharuan secara revolusioner dalam pendidikan madrasah, 

yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 



Dalam hal ini Departemen Agama dengan aktif membantu 

organisasi-organisasi Islam yang mendirikan dan 

menyelenggarakan MWB. Sesuai dengan namanya MWB turut 

berusaha di samping sekolah-sekolah dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan 

Undang-undang kewajiban belajar di Indonesi. Dalam 

hubungan ini MWB akan di perlakukan mempunyai hak serta 

kewajiban. Sebagai sekolah negri atau sekolah partikelir yang 

melaksanakan wajib belajar. MWB mendapat perhatian 

pemerintah Departemen Agama, karena masih banyak rakyat 

yang akan memilih madrasah bagi anak-anaknya. Pendidikan 

terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa 

untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industri dan 

transmigrasi. 

Pada tahun 1960 ada perubahan nama yang semula MWB 

menjadi  MI. Karena Madrasah Ibtidaiyah atau MI Singosaren 

itu di bawah lembaga pendidikan Ma’arif, maka pada tahun 

tersebut didirikanlah madrasah dengan nama madrasah 

Iibtidaiyah Ma’arif Singosaren oleh organisasiyang diketuai 

bapak Muhammad Sayid almarhum. Madrasah tersebut 

didirikan atas tanah wakaf, letaknya jalan Singopuro kelurahan 

Singosaren. 50 meter ke sebelah timur dari perempatan kota 

lama ponorogo, sedang gedungnya terdiri dari 5 lokal dan satu 



lokal ruang guru. Jadi jelasnya berdirinya madrasah tersebut 

atas dorongan masyarakat Singosaren yang berkeinginan agar 

anaknya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh, 

dan berakhlak mulia berguna bagi masyarakat, agama dan 

negara. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui tentang Sejarah MI Ma’arif 

Singosaren 
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Visi MI Ma’arif  Singosaren 

Terbentuknya anak yang berakhlakul karimah ahlussunnah 

waljama’ah dan berkualitas dalam IMTAQ dan  IPTEK. 

 

Misi MI Ma’arif  Singosaren 

1. Mengembangkan SDM dengan memberikan tuntutan pada 

anak, bersikap hidup sehari-hari di madrasah maupun di 

masyarakat dengan berpegang teguh pada norma-norma Islam 

dengan faham ASWAJA. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dengan 

menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dalam 

beribadah kehidupan sehari-hari (berpribadisaleh, beragama, 

dan bermasyarakat). 

3. Membina dan mempersipkan siswa menjadi insan kamil yang 

mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan. 

 

 



Tujuan MI Ma’arif  Singosaren 

1. Mengajarkan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah). 

2. Mengedepankan keseimbangan (balance) antara pengetahuan 

agama dan umum. 

3. Ikut serta mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan 

formal. 

4. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreativ, inovatis, 

efektif, dan menyenagkan (PAIKEM), sehingga siswa mampu 

mencapai prestasi akademik dan non akademik secara optimal. 

5. Mempersiapkan siswa dengan lif skill di bidang: 

- Komputer 

- Bahasa Inggris 

- Ketrampilan keagamaan 

6. Menjadikan madrasah sebagai alternatif pilihan masyarakat 

karena kualitasnya semakin hari semakin baik. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa MI Ma’arif Singosaren 

memiliki visi dan misi sesuai dengan nilai-nilai agama islam 
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Refleksi Dari data di atas dapat diperoleh informasi mengenai 

keorganisasian sekolah di  MI Ma’arif Singosaren. 
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Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018, jumlah 

tenaga pendidik sebanyak 13 orang, kepala sekolah 1 orang, 

guru 10 orang, satpam 1 orang, dan tukang kebun 1 orang. 

Lama mengajar guru MI Ma’arif Singosaren bevariasi. Guru-

guru senior telah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan guru 

yunior kurang dari sepuluh tahun. Namun rata-rata mereka 

ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang memadai 

yakni berasal dari Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan 

bidangnya. 

b. Keadaan Murid 

Jumlah murid secara keseluruhan pada tahun 2017 

berjumlah 116. 

Dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 

Jumlah Siswa Tahun 2018/2019 



 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 Kelas Satu 25 

2 Kelas Dua 22 

3 Kelas Tiga 15 

4 Kelas Empat 17 

5 Kelas Lima 15 

6 Kelas Enam 22 
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Sarana dan Prasarana 

Terdapat 10 ruang, dengan rincian 6 ruang belajar, 1 

ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS dan 1 

ruang lab komputer. Disebelah timur terdapat tujuh ruang 

yang terdiri dari 1 ruang kepala madrasah,1 ruang guru, 3 

ruang kelas yaitu kelas I, II, dan III, 1 ruang UKS, dan 1 

ruang lab komputer. Disebelah barat terdapat 3 ruang 

kelas yaitu kelas IV, V, dan VI. Secara keseluruhan 

atapnya dari genting, gentingnya dari tanah liat, untuk 

gedung yang berada disebelah barat menggunakan 

keramik dan gedung yang berada disebelah timur masih 

menggunakan tegel kecuali ruang guru dan ruang kepala 

sekolah. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada 

dibelakang lab computer. 
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