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PANDUAN WAWANCARA 

1. Nilai-nilai karakter apa yang ditanamkan pada siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

2. Bagaimana metode dan strategi dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gorontalo?  

3. Bagaimana metode menanamkan nilai-nilai karakter pada kegiatan 

intrakurikuler? 

4. Adakah kendala dalam pelaksanaan metode menanamkan nilai-nilai karakter 

pada kegiatan intrakurikuler? 

5. Bagaimana metode menanamkan nilai-nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler? 

6. Adakah kendala dalam pelaksanaan metode menanamkan nilai-nilai karakter 

pada kegiatan ekstrakurikuler? 
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CONTOH TRANSKRIP WAWANCARA 

No Nama Informan Pertanyaan/Jawaban 

1. Ibu Dra. Sumarni P : Nilai-nilai karakter apa  yang  

ditanamkan pada siswa  Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Gorontalo? 

J : “Nilai karakter yang di tanamkan di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammdiyah 

Gorontalo adalah nilai kejujuran dan 

kedisiplinan.” 

 

P : Apa metode dan strategi yang dilakukan 

dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo (Intra kurikuler 

dan Ekstra kurikuler)? 

J : “Kegiatan-kegiatan yang termasuk nilai-

nilai karakter, seperti kepedulian juga ada, 

seperti bakti sosial, kunjungan ke panti 

asuhan, wisata dakwah, dan infak. Bukan 

hanya kepedulian saja, dalam nilai kejujuran 

kita juga membuat kantin kejujuran untuk 

para siswa yang mana ini adalah kegiatan 

yang melatih kejujuran siswa dalam hal jual 

beli agar siswa terlatih jujur dalam 

menggunakan uangnya.”  

  

P : Adakah kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter 

pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : “kendala yang dihadapi kelas bawah 

adalah baru mengenal hal-hal baru, jadi 

harus diberitahu dan diingatkan berkali-kali, 

seperti dalam program kantin kejujuran 

kebanyakan siswa kelas bawah susah untuk 

menghitung dan mengenal angka, oleh 

karena itu guru selalu membimbing dan 

memberi tahu lansung ditempat sehingga 

siswa bisa mengerti dan mempraktekkannya 

lansung.” 
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2. Ibu Erni Husin, S.Pd P : Nilai-nilai karakter apa yang  ditanamkan 

pada siswa  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : Nilai karakter yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Gorontalo bukan 

hanya nilai Kejujuran dan Kedisiplinan saja 

tetapi ada juga nilai Religius, kerja sama, 

dan Tanggung jawab. 

 

P : Apa metode dan strategi yang dilakukan 

dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo (Intra kurikuler 

dan Ekstra kurikuler)? 

J : Ada juga beberapa metode dan strategi 

penanaman nilai karakter dalam 

pembelajaran di kelas dengan bentuk cerita 

tentang keteladanan, seperti kisah Nabi, Para 

sahabat Nabi yang bisa menjadi contoh 

teladan yang baik atau uswah  hasanah bagi 

para siswa dan kerja kelompok. 

 

P : Adakah kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter 

pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : Adapun yang lain seperti terlambat ke 

sekolah, tidak shalat pada waktu, shalat, 

merupakan kendala yang ada saja setiap 

harinya terjadi karena faktor 

kendaraan/angkutan umum yang susah dan 

siswa suka sembunyi-sembunyi pada waktu 

shalat. 

 

3. Ibu Hidjriana Podungge, 

S.Ag. 

P : Nilai-nilai karakter apa yang  ditanamkan 

pada siswa  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : Nilai karakter percaya diri ditanamkan 

juga pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo, Dan ini melatih 

siswa untuk berani tampil di depan orang 

banyak, menumbuhkan kreatifitas siswa, dan 
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menjadikan siswa lebih inovatif. 

P : Apa metode dan strategi yang dilakukan 

dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo (Intra kurikuler 

dan Ekstra kurikuler)? 

J : “Memang betul, di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo mempunyai 

beberapa kegiatan yang dapat 

menumbuhkan nilai-nilai karakter, seperti 

nilai kepercayaan diri, tanggung jawab, 

kerja sama dengan lomba-lomba atau 

kompetisi antar sekolah yang dilaksanakan 

oleh diknas setiap setahun sekali.” 

4. Ibu Rusnawaty Podungge, 

S.Pd.I 

P : Nilai-nilai karakter apa yang  ditanamkan  

pada siswa  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : Nilai-nilai karakter di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Gorontalo belum 

ditentukan tetapi sudah dijalankan, seperti 

nilai kejujuran dan kedisiplinan sudah ada 

sejak dulu tetapi belum ditetapkan sebagai 

prioritas Madrasah. 

 

P :  Apa metode dan strategi yang dilakukan 

dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo (Intra kurikuler 

dan Ekstra kurikuler)? 

J : Di kelas akhir ada kegiatan ESQ yang 

dilaksanakan setiap menjelang ujian akhir, 

kegiatan tersebut bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap percaya diri dan juga 

selalu jujur ketika menghadapi soal-soal 

ujian akhir. 
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P : Adakah kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter 

pada siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : Kendala seperti kurang bisa membaca Al-

Quran, jarang shalat, dan bimbingan dari 

orang tua di rumah masih kurang 

dikarenakan beberapa orang tua siswa 

kurang akan pengetahuan agama dan tidak 

peduli.   

 

5. Ibu Yusnwaty Abdullah,  

S.Pd. 

P : Nilai-nilai karakter apa yang ditanamkan  

pada siswa  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo? 

J : nilai-nilai karakter yang ditanamkan sudah 

dilaksanakan,  seperti religius tanggung 

jawab, percaya diri,  dan kerjasama, namun 

belum secara tertulis. 

P : Apa metode dan strategi yang dilakukan 

dalam menanamkan nilai-nilai karkter pada 

siswa di  Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Gorontalo (Intra kurikuler 

dan Ekstra kurikuler)? 

J : indikator-indikator nilai karakter 

mengarah ke pembelajaran di kelas dan 

budaya sekolah seperti, bersalaman dengan 

guru ketika sampai di sekolah  dan tepat 

waktu dalam  mengerjakan tugas-tugas 

sekolah. 
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CURRICULUM VITAE 

 

A. DATA PRIBADI 

Nama Lengkap: Muhammad Mursyid 

TTL  : Gorontalo, 15 September 1991 

Alamat  : Perum BTN blok A3 No12 kec. Kota Tengah kel. Pulubala 

Gorontalo  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Telepon/Hp : 085643746199 

Email  : mursyid13@gmail.com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Angkatan 2003 di SDN 37 Kota Tengah Gorontalo. 

2. Angkatan 2006 di Mts.N Kota Gorontalo. 

3. Angkatan 2010 di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. 

4. 2011 menempuh Strata 1 di Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

C. RIWAYAT ORGANISASI 

1. Menjadi ketua asrama anak lama di Pondok Pesantren Darul Muttaqin 

Gontor 5 Banyuwangi. 

2. Menjadi ketua panitia perpulangan konsulat SUMALIA (Sulawesi, 

Maluku, Irian Jaya) di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Gontor 5 

Banyuwangi. 

 



78 
 

D. PENGALAMAN 

1. Mubaligh hijrah di daerah Manding Bantul Yogyakarta. 

2. Ikut serta dalam turnamen Futsal se-Jateng. 

3. Juara 1 turnamen Futsal perangkatan alumni Gontor se-Yogyakarta. 

 

 


