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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA  

DI SMP NEGERI 1 SAMBI  

 

1.  Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sambi Bapak Marsum 

S.Pd pada Tanggal 13 Januari 2012. 

a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 1 Sambi? 

b. Apa saja visi, misi dan tujuan dari SMP Negeri 1 Sambi? 

c. Apa saja fasilitas di SMP Negeri 1 Sambi? 

d. Bagaimana profil guru atau karyawan SMP Negeri 1 Sambi? 

e. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi? 

f. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter? 

g. Apa saja solusi yang dilakukan guru dalam menangani kendala dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter?  

 

2.  Wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 

Sambi Bapak Suwardi S.Pd pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Apa saja visi, misi dan tujuan SMP Negeri 1 Sambi? 

b. Bagaimana profil guru atau karyawan di SMP Negeri 1 Sambi? 

c. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter  dalam kegiatan pembelajaran? 

d. Kendala apa saja yang ditemukan guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter dalam kegiatan pembelajarn? 

e. Solusi apa saja yang dilakukan guru terhadap kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter tersebut? 

 

3.  Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Sambi 

Bapak Muh. Satibi, S.PdI pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Bagaimana sejarah singkat SMP Negeri Sambi? 

b. Apa saja visi, misi dan tujuan dari SMP Negeri 1 Sambi? 
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c. Bagaimana profil guru atau karyawan di SMP Negeri 1 Sambi? 

d. Bagaimana profil siswa di SMP Negeri 1 Sambi? 

e. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran? 

f. Apa saja kendala yang ditemukan guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter? 

g. Solusi apa saja yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter? 

 

4.  Wawancara dengan guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 1 Sambi 

Bapak Winarto pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Bagaimana sejarah singkat mengenai SMP Negeri 1 Sambi? 

b. Apa saja visi, misi dan tujuan SMP Negeri 1 Sambi? 

c. Apa saja fasilitas SMP Negeri 1 Sambi? 

d. Bagaimana profil guru atau karyawan di SMP Negeri Sambi? 

e. Bagaimana profil siswa SMP Negeri 1Sambi? 

f. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi? 

g. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter? 

h. Solusi apa yang dilakukan guru dalam menangani kendala tersebut? 

 

5.  Wawancara dengan guru BK SMP Negeri 1 Sambi Ibu Dra. Lara 

Indriyastuti pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Apa saja visi, misi dan tujuan SMP Negeri 1 Sambi? 

b. Apa saja fasilitas SMP Negeri 1 Sambi? 

c. Bagaimana profil siswa SMP Negeri 1 Sambi? 

d. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di luar kelas? 

e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter tersebut? 

f. Apa saja tata tertib di SMP Negeri 1 Sambi? 

g. Apa saja jenis pelanggaran yang sering dilanggar oleh siswa SMP Negeri 1 

Sambi? 

h. Bagaimana upaya guru dalam mensikapi siswa yang melanggar tata tertib? 

i. Sanksi apa yang biasanya diberikan kepada siswa yang melanggar? 
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HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA  

DI SMP NEGERI 1 SAMBI 

 

1.  Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sambi Bapak 

Marsum S.Pd pada Tanggal 13 Januari 2012. 

a. Mengenai sejarah dari SMP Negeri 1 Sambi ini, saya belum begitu  paham 

karena saya Kepala Sekolah baru. Yang saya tahu bahwa dulu SMP Negeri 

1 Sambi ini adalah bekas dari SMEP Negeri Sambi. 

b. Visi SMP Negeri 1 Sambi unggul dalam prestasi peduli dalam budi pekerti. 

Lalu untuk misinya ada beberapa poin namun secara keseluruhan yaitu  

meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di semua mata pelajaran 

mengembangkan kepribadian siswa dalam mewujudkan budi pekerti yang 

luhur melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Dan tujuannya juga ada 

beberapa poin nanti bisa minta kepada Bapak Kepala Sekolah. 

c. Fasilitas di SMP Negeri 1 Sambi ini sudah lengkap. Semua kelas sudah 

menggunakan white Board semua. Semua fasilitas yang diperlukan para 

siswa sudah tersedia dengan baik, dari ruang kelas yang sangat cukup, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, serta fasilitas yang lainnya. 

d. Profil guru di SMP Negeri 1 Sambi ini ada 52 orang guru. Sebagian besar 

adalah guru tetap. 

e. Pelaksanaan pendidikan karakter di  SMP Negeri 1 Sambi sudah terintegrasi 

dengan baik ke dalam materi pelajaran sejak tahun lalu. Guru dalam 

melaksanakan pendidikan karakter tersebut juga tidak banyak mengalami 

kesulitan karena siswa di SMP Negeri 1 Sambi ini masih termasuk siswa 

yang penurut. 

f. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter yaitu masih ada siswa yang 

tidak mentaati peraturan. 

g. Solusi dari kendala tersebut siswa hanya diperingatkan. Pihak sekolah tidak 

pernah menggunakan sanksi yang keras seperti lari, berdiri di depan bendera 
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atau di skors. Takutnya jika menggunakan hukuman fisik akan menurunkan 

minat siswa untuk belajar. Selain itu jika menggunakan hukuman fisik, 

perlakuan seperti itu merupakan perlakuan yang salah, seorang guru tidah 

boleh menghukum siswa yang bersalah. 

 

2.  Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 

1 Sambi Bapak Suwardi S.Pd pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Visi SMP Negeri 1 Sambi ini adalah unggul dalam prestasi peduli dalam 

budi pekerti. Lalu untuk misinya bisa dibaca itu yaitu meningkatkan mutu 

kegiatan belajar mengajar di semua mata pelajaran mengembangkan 

kepribadian siswa dalam mewujudkan budi pekerti yang luhur melengkapi 

sarana dan prasarana pendidikan. Dan tujuan sekolah ada tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang. 

b. Profil guru di SMP Negeri 1 Sambi ini berjumlah 52 orang guru dan kurang 

lebih 42 orang pegawai tetap. 

c. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran sudah terintegrasi 

dengan baik, baik dalam silabus, RPP dan buku ajar. Pembuatan silabus dan 

RPP juga tidak begitu sulit karena silabus dan RPP yang membuat dari Tim 

MGMP Boyolali. 

d. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter hanya terletak pada pembuatan 

silabus dan RPP. Pembuatan silabus dan RPP dari Tim MGMP tidak ada 

pendidikan karakternya. 

e. Solusi dari pembuatan tersebut guru harus menambahkan sendiri 

pendidiakan karakter dalam silabus pada kolom terakhir. Untuk indikator 

dalam pendidikan karakter pada RPP disesuaikan dengan yang ada di 

silabus.  
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3.  Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 

Sambi Bapak Muh. Satibi, S.PdI pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Pada mulanya SMP Negeri 1 Sambi ini adalah sekolah SMEP Negeri 

Sambi. SMEP itu sekolah ekonomi pertama, namun perkembangan jaman 

yang penuh tuntutan maka SMEP diganti dengan SMP Negeri 1 Sambi. 

b. Visi SMP Negeri 1 Sambi ini adalah unggul dalam prestasi peduli dalam 

budi pekerti. misinya yaitu meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di 

semua mata pelajaran mengembangkan kepribadian siswa dalam 

mewujudkan budi pekerti yang luhur melengkapi sarana dan prasarana 

pendidikan. Dan tujuan sekolah ada tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. 

c. Jumlah guru di SMP Negeri 1 Sambi ada 52 guru. 42 guru tetap dan 10 guru 

tidak tetap. 

d. Untuk jumlah siswa di SMP Negeri 1 Sambi ini saya kurang begitu jelas. 

Mungkin kurang lebih ada 700an siswa.  

e. Pelaksanaan pendidikan karakter sudah terintegrasi dengan baik, baik dalam 

silabus, RPP dan buku ajar. Pembuatan silabus dan RPP juga tidak begitu 

sulit karena silabus dan RPP yang membuat dari Tim MGMP Boyolali. 

f. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter hanya terletak pada pembuatan 

silabus dan RPP. Pembuatan silabus dan RPP dari Tim MGMP tidak ada 

pendidikan karakternya. 

g. Solusi dari pembuatan tersebut guru harus menambahkan sendiri 

pendidiakan karakter dalam silabus pada kolom terakhir. Untuk indikator 

dalam pendidikan karakter pada RPP disesuaikan dengan yang ada di 

silabus.  

 

4.  Hasil wawancara dengan guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 1 

Sambi Bapak Winarto pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Pada mulanya SMP Negeri 1 Sambi ini adalah sekolah SMEP Negeri 

Sambi. SMEP itu sekolah ekonomi pertama, namun perkembangan jaman 

yang penuh tuntutan maka SMEP diganti dengan SMP Negeri 1 Sambi. 
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b. Visi SMP Negeri 1 Sambi ini adalah unggul dalam prestasi peduli dalam 

budi pekerti. Misinya yaitu meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di 

semua mata pelajaran mengembangkan kepribadian siswa dalam 

mewujudkan budi pekerti yang luhur melengkapi sarana dan prasarana 

pendidikan. Dan tujuan sekolah ada tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Selain tujuan jangka panjang dan pendek tujuan sekolah juga ada 

tujuan sasaran. 

c. Profil guru di SMP Negeri 1 Sambi ini kurang lebih ada 52 orang guru. 

Sebagian besar adalah guru tetap. 

d. Di SMP Negeri 1 Sambi ini ada kurang lebih 18 kelas yang terpakai. Tiap 

kelas berisi maksimal 40 orang siswa. Jumlah keseluruhan hampir 700.  

e. Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi sudah terintegrasi 

dengan baik ke dalam mata pelajaran. Dari silabus, RPP, dan bahan ajar.  

f. Kendala atau kesulitan yang muncul dalam implementasi pendidikan 

karakter yaitu dalam silabus dan RPP yang dibuat oleh Tim MGMP tidak 

ada indikator atau nilai karakternya. Selain itu guru dalam menyampaikan 

indikator pendidikan karakter juga mengalami kesulitan karena materi yang 

diajarkan lebih mengacu pada kognitif.  

g. Solusi yang dilakukan guru yaitu guru harus membuat sendiri nilai karakter 

dalam silabus maupun RPP yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah. 

Dan dalam menyampaikan indikator pendidikan karakter dalam 

pempelajaran, guru harus berusaha semaksimal mungkin agar penyampaian 

tersebut sampai kepada siswa. 

 

5.  Hasil wawancara dengan guru BK SMP Negeri 1 Sambi Ibu Dra. Lara 

Indriyastuti pada Tanggal 12 Januari 2012. 

a. Visi SMP Negeri 1 Sambi ini adalah unggul dalam prestasi peduli dalam 

budi pekerti. Misinya yaitu meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di 

semua mata pelajaran mengembangkan kepribadian siswa dalam 

mewujudkan budi pekerti yang luhur melengkapi sarana dan prasarana 

pendidikan. Dan tujuan sekolah ada tujuan jangka pendek dan jangka 
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panjang. Selain tujuan jangka panjang dan pendek tujuan sekolah juga ada 

tujuan sasaran. 

b. Fasilitas di SMP Negeri 1 Sambi ini sudah terealisasi dengan baik. Fasilitas 

yang dibutuhkan oleh siswa sudah ada. Dari ruang kelas yang cukup, 

perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, ruang koperasi dan fasilitas yang 

lainya. 

c. Kebanyakan siswa yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sambi ini latar 

belakang orang tuanya adalah pekerja buruh. Namun tingkah laku siswanya 

mudah diatur. Jumlah siswa yang bersekolah di sini kurang lebih ada 700an 

siswa. 

d. Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi ini sudah baik. 

Namun ada dari beberapa siswa yang masih kurang memahami karakter 

sehingga masih ada yang melanggar peraturan sekolah seperti tidak 

memasukkan baju, baju kekecilan, rok kependekan dan lain sebagainya.   

e. Kendalanya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa siswa yang 

tidak mematuhi tata tertib sekolah. 

f. Tata tertib sekolah ada banyak namun saya sebutkan beberapa saja. 

1) Bertindak dan bersikap sopan dan santun, menghormati Kepala Sekolah, 

Bapak/Ibu Guru dan Karyawan baik di dalam dan di luar sekolah. 

2) Memakai seraagam dengan rapi 

3) Rambut bagi laki-laki harus pendek. 

4) Semua siswa tidak boleh mengeca rambut 

5) Dll. 

g. Jenis pelanggaran ada 10 pelanggaran yaitu pelanggaran baju, celana atau 

rok, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki, rambut, aksesoris, dan 

keterlambatan. Yang sering dilanggar siswa adalah keterlambatan. 

h. Sikap guru terhadap siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah diberi 

sanksi namun sanksinya sanksi yang lembut. Selain itu bagi siswa yang 

melanggar peraturan sekolah sudah ada kredit nilai pelanggaran sendiri 

sehingga siswa bisa tahu sendiri seumpama melanggar nilainya berapa.  
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i. Sanksi yang diberikan sekolah terhadap siswa yang melanggar tata tertib 

yaitu hanya diberi peringatan. Pihak sekolah tidak pernah memberikan 

sanksi yang berhubungan dengan fisik. Takutnya siswa akan membolos 

sekolah karena ketakutan.  
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DOKUMEN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA  

DI SMP NEGERI 1 SAMBI 

 

 

Upacara Bendera Hari Senin  

 

 

Guru dan murid bermaaf-maafan pada saat Hari Raya Idul Fitri 
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Kepala sekolah guru dan siswa bersalaman ketika memasuki sekolah 

 

 

Upacara peringatan Hari Kartini 
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Para Guru melestarikan permainanan anak-anak (Nguri-nguri dolanan bocah) 

 

 

Peringatan 17 Aguatus 1945 dengan mengadakan lomba tari 
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Kegiatan siswa di perpustakaan 

 

 

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas 
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Peserta didik yang melanggar peraturan sekolah pada saat upacara hari Senin 

berlangsung 




