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PERAYAAN HARI RAYA IDULADHA DI SMA AL MUSLIM 

 

Nama : Muhammad Abdul Ghoni 

Kelas : XII IPS 

NIS : 3131407099 

ABSTRAK 

 

  Hari raya Iduladha atau lebaran haji merupakan hari raya bagi umat 

muslim seluruh dunia. Iduladha identik dengan tradisi memotong hewan qurban. 

Biasanya hewan yang diqurbankan berupa kambing, domba, sapi, maupun unta. 

Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun dari zaman Nabi Ismail a.s. 

sampai saat ini. Iduladha biasanya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada 

sang pencipta. Selain untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Iduladha 

merupakan sebuah momen untuk mengingat kembali peristiwa dimana Allah SWT 

menguji keimanan dan kesabaran Nabi Ibrahim a.s. 

  Metdoe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dan metode observasi. Dengan metode ini informasi yang didapatkan 

akan lebih jelas. Agar mendapatkan data yang rinci serta aktual. 

  Responden dalam penelitian ini adalah beberapa guru bidang study di SMA 

Al Muslim dan beberapa siswa SMA Al Muslim serta seorang Office Boy di SMA 

Al Muslim. Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden 

yang dilakukan pada hari Iduladha maupun pasca Iduladha.  

  Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa siswa 

menganggap kegiatan ini menarik dan sangat berpengaruh terhadap sikap, 

karakter, dan kebiasaan. Lalu dari hasil wawancara yang dilakukan kepada guru 

bidang study mengharapkan bahwa siswa diminta mengikuti kegiatan ini agar 

dapat mengambil hikmah yang ada pada acara ini, 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Hari raya Iduladha atau lebaran haji merupakan hari raya bagi umat muslim 

seluruh dunia. Iduladha identik dengan tradisi memotong hewan qurban. Biasanya 

hewan yang diqurbankan berupa kambing, domba, sapi, maupun unta. Tradisi ini 

telah dilakukan secara turun temurun dari zaman Nabi Ismail a.s. sampai saat ini. 

Iduladha biasanya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Selain 

untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Iduladha merupakan sebuah momen 

untuk mengingat kembali peristiwa dimana Allah SWT menguji keimanan dan 

kesabaran Nabi Ibrahim a.s. 

 Peristiwa ini diawali saat Nabi Ibrahim a.s. mendapatkan sebuah mimpi dari 

Allah SWT bahwa Nabi Ibrahim as. harus menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail 

a.s. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ibrahim a.s. memperoleh gangguan 

dari iblis yang membisikkan ke telinga Nabi Ibrahim a.s. seraya berkata “Wahai 

Ibrahim janganlah kamu mengorban anakmu seperti yang ada di dalam mimpimu, 

karena itu adalah darah dagingmu sendiri, yang mana kamu telah menantikan sekali 

kehadiran buah hatimu itu”.  Lalu Nabi Ibrahim a.s. merasa bahwa perkataan iblis 

tersebut benar dan membuat Nabi Ibrahim a.s. bimbang. Lalu pada usia Nabi Ismail 

a.s. masih kanak kanak, Nabi Ibrahim a.s. bertanya kepada Nabi Ismail a.s. bahwa 

siapkah kamu untuk di qurbankan atas perintah Allah. Lalu sang anak dengan segala 

keimanan didalam hatinya menjawab, laksanakanlah bila itu perintah dari Allah, 

niscaya aku akan ikhlas. Mendengar jawaban dari sang buah hati, Nabi Ibrahim a.s. 

pun luluh hatinya. Dan saat ingin dilakukan penyembelihan terhadap anaknya, Nabi 

Ismail a.s. pun meminta agar menajamkan mata pisau yang ingin digunakan untuk 

menyembelihnya, ini bertujuan agar tidak terasa sakit pada saat proses 

penyembelihan nantinya. Pada saat ingin menyembelih anaknya sendiri, Allah 

menurunkan mukjizat dengan menggantikan Nabi Ismail a.s. dengan seekor domba. 
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Ternyata bukan untuk mengorbankan anak kandungnya melainkan mengqurbankan 

sedikit hartanya. Dari peristiwa diatas dapat disimpulkan bahwa qurban adalah 

momen untuk memberikan sebagian harta, dan berqurbanlah dengan hewan - hewan 

ternak yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Seperti yang dijelakan pada hadist 

“Dan jika dari kalangan mampu tidak mau berqurban, maka janganlah kau dekati 

masjid-ku”. Dan adapula ayat yang mengajak ataupun menyeru kita agar turut 

berqurban seperti pada surah Al Kautsar ayat 2 yang berbunyi:  

َرب َِّك َواْنَحْر     فََصل ِّ لِّ

“ Maka dirikanlah solat karena tuhan mu dan berkorbanlah”. 

Pada ayat diatas sudah sangat jelas menyeru untuk berqurban maka dari itu marilah 

kita melaksanakan kegiatan ini secara hikmat. 

 Yayasan Al Muslim juga melakukan tradisi ini pada tiap tahunnya, yang 

melibatkan siswanya untuk berperan aktif dalam memperingati hari raya Iduladha. 

Yayasan Al Muslim merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menciptakan 

generasi yang unggul dan berakhlakul karimah. Maka dari itu, Al Muslim 

mengadakan kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya yaitu perayaan 

hari raya Iduladha. Dengan diadakannya kegiatan ini maka seluruh siswa 

diharuskan untuk memiliki kebiasaan berbagi kebahagian untuk sesama. Dengan 

diadakannya kegiatan ini, sekolah melakukan visi misinya yaitu menjadikan siswa 

untuk berakhlak baik. Tradisi potong hewan qurban ini sangat banyak manfaatnya, 

mulai dari mengingat kembali peristiwa tentang Nabi Ismail as., belajar untuk 

bersodaqoh, belajar untuk ikhlas dalam berqurban, dan belajar untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Adapun tradisi pemotongan hewan qurban yang di 

lakukan di Al muslim yaitu berbagi kebahagiaan melalui BSM (Badan Santunan 

Mahabbah). Pada tiap tahunnya Al muslim melakukan acara di setiap unitnya. 

Contohnya seperti bakar-bakar daging hewan qurban, membuat masakan dari bahan 

dasar daging qurban, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan untuk 

mengolah daging qurban. 
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 Pada dasarnya hal hal tersebut adalah kegiatan yang harus di ikuti oleh 

seluruh siswa SMA Al muslim. Namun, pada kenyataannya di kegiatan ini menjadi 

kesempatan siswa untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. 

 Maka dari uraian dan permasalahan diatas, peneliti ingin mengamati 

kegiatan perayaan hari raya Iduladha di SMA Al Muslim. 

 

 

B. Masalah Iduladha 

1. Fokus perayaan hari raya Iduladha 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian hanya pada 

perayaan Hari Raya Iduladha di SMA Al Muslim. 

 

2. Ruang Lingkup Iduladha 

 

 Ruang lingkup penelitian hanya pada perayaan hari raya Iduladha yang 

di lakukan di SMA Al Muslim pada saat Iduladha. 

 

3. Perumusan Masalah Hari Raya Iduladha 

 

1. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan Iduladha di SMA Al Muslim? 

2. Apakah siswa mengetahui  makna dari berqurban itu sendiri? 

3. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan Iduladha di SMA Al Muslim. 
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C. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

1. Teoritis 

 

a. Sebagai bahan perbandingan dalam perayaan hari raya Iduladha di sekolah 

b. Sebagai informasi tambahan bagi pihak pengambil keputusan dalam pelaksanaan 

hari raya Iduladha  

 

2. Praktis 

 

a.     Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi sekolah. 

b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan kebijakan guna meningkatkan program. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori  

 

1. Pengertian Perayaan  

 

 Dalam KBBI pengertian dari kata Perayaan adalah pesta (keramaian dan 

sebagainya) untuk merayakan suatu peristiwa. Ini juga bermaksud bahwa 

perayaan ini merupakan acara tidak setiap harinya ataupun hanya pada momen 

tertentu, bisa juga pengulangan ataupun rutin dilaksanakannya. Hal ini bisa 

berupa penghormatan, mengingat momen momen tertentu sehingga bisa di 

kenang terus menerus. Contoh dari perayaan adalah perayaan hari raya Idulfitri, 

perayaan hari raya Iduladha, Perayaan ulang tahun, Perayaan 73 tahun 

merdekanya Indonesia, dan masih banyak lagi. 

  Perayaan tersebut merupakan acara yang jarang dilakukan namun rutin di 

jalankan pada tiap tahunnya. Dalam perayaan juga pasti melakukan hal hal yang 

mendukung acara atau kegiatan perayaan tersebut. Dengan begitu maka 

perayaan akan lebih menarik dan berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. 

 

2. Asal mula Iduladha 

 

           Awal mula dari Qurban ini adalah ketika Nabi Ibrahim as mengalami mimpi 

yang terjadi secara berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim 

mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putera kesayangannya, 

Ismail. Ismail merupakan putera semata wayang dari Nabi Ibrahim yang sangat 

disayangi serta ditunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Hati 

Ibrahim sangat gundah gulana memikirkan mimpi yang telah dialaminya tersebut. 

Ismail adalah sosok anak yang penurut, patuh kepada orangtua dan perintah Allah. 

Selain itu, Ismail juga merupakan anak yang ceria dan memiliki pemikiran yang 

cerdas. 
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 Saat itu, Ismail sudah diangkat menjadi seorang nabi dan berumur sekitar 

13 tahun. Nabi Ibrahim tidak dapat berbuat apa-apa karena itu merupakan perintah 

dari Allah SWT. Lalu, datanglah ia menemui Ismail untuk menyampaikan perintah 

Allah bahwa Ia harus menyembelih anaknya tersebut. Akan tetapi di luar dugaan, 

ternyata Ismail justru mengamini perintah dalam mimpi ayahnya tersebut. Dirinya 

tidak merasa takut atau marah kepada ayah kandungnya. Hal tersebut dikarenakan 

mimpi itu merupakan wahyu dari Allah SWT. 

 

 Mendengar jawaban dari anaknya tersebut membuat Ibrahim terkejut. Ia 

tidak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas untuk menerima perintah 

dari Allah SWT. Akan tetapi, perintah tersebut bukanlah hal yang mudah bagi 

Ibrahim. Itu dikarenakan setan terus menggoda dirinya agar membatalkan perintah 

itu. Namun, usaha yang dilakukan oleh setan itu gagal, ia tidak berhasil menggoda 

Ibrahim. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail, mereka juga 

mengalami kegagalan. Tidak ingin menyerah, setan kemudian menggoda isteri 

Nabi Ibrahim akan tetapi usaha tersebut pun tetap tidak berhasil. 

 

 Pada hari H, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dan puteranya pergi 

ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Agar Ismail tidak 

merasakan sakit ketika disembelih, Ibrahim mempersiapkan pedang yang diasah 

dengan sangat tajam. Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, setan terus 

menggoda Ibrahim dan Ismail untuk membatalkan perintah Allah tersebut. Setan 

menggoda nabi Ismail dengan mengatakan bahwa nabi Ibrahim hanya membawa ia 

untuk dibunuh. Namun, mengingat nabi Ismail sudah diangkat menjadi nabi, ia 

tidak gentar dan berkata bahwa dirinya siap untuk melakukan perintah Allah SWT.  

 

 Iblis tidak kehabisan akal untuk menggoda keduanya. Namun, tiba-tiba nabi 

Ibrahim dan Ismail mengambil beberapa kerikil di tanah dan melemparkannya ke 

arah iblis dengan mengucapkan “Bismillahi Allahu Akbar”. Prosesi inilah yang 

kemudian dikenal sebagai prosesi lempar jumrah.  
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 Di luar dugaan, ternyata Nabi Ismail sudah benar-benar siap untuk 

disembelih oleh ayahnya. Ia merasa siap karena itu merupakan perintah dari Allah 

SWT. Bahkan Ismail meminta ayahnya untuk menutup wajahnya agar nabi Ibrahim 

tidak merasa iba ataupun ragu untuk melaksanakan perintah dari Allah SWT. 

Kemudian, Ismail juga meminta nabi Ibrahim untuk menajamkan pedangnya serta 

memberikan beberapa wasiat jika ia telah meninggal nantinya. Karena 

mendengarkan perkataan serta permintaan nabi Ismail tersebut, nabi Ibrahim 

mengatakan bahwa nabi Ismail adalah kawan terbaik dalam melaksanakan perintah 

dari Allah SWT.  

 

 Namun, ketika nabi Ibrahim mulai menggoreskan pedangnya, pedang 

tersebut selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat 

yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat 

menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah SWT. Peristiwa yang terjadi selanjutny 

adalah peristiwa tradisional yang menjadi sejarah hari raya Iduladha (hari Raya 

Qurban) yaitu ketika nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah SWT.  

 

 Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril-lah yang 

membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu, ditulisan 

bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran 

Allah SWT atas kesabaran yang dimiliki oleh Ismail dan Ibrahim dalam 

menjalankan perintah Allah yang berat tersebut. Perintah tersebut sangatlah berat, 

karena di satu sisi nabi Ibrahim ingin menyembelih nabi Ismail putera semata 

wayangnya demi menuruti perintah Allah, sementara Allah memerintahkan agar 

pedang tersebut tidak menyembelihnya.  

 

 Allah SWT memiliki kuasa yang sangat besar. Ismail yang sudah siap untuk 

disembelih atas kuasa dari Allah SWT digantilah Ismail dengan domba besar, sehat 

lagi bersih. Mulai saat itulah, setiap tahunnya umat muslim di seluruh dunia 

diperintahkan untuk menyembelih Qurban oleh Allah SWT. Qurban tersebut dapat 

berupa domba, sapi, kerbau, ataupun unta. Serta waktu penyembelihannya 
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dilakukan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. 

 

 Karena keikhlasan serta pengorbanan yang dilakukan oleh nabi Ibrahim as 

yang rela melakukan perintah Allah untuk menyembelih Ismail maka Nabi Ibrahim 

berhasil meraih predikat Khaliullah (Kekasih Allah). Semua pengorban yang 

dilakukan nabi Ibrahim tersebut hanya demi mencapai kecintannya kepada Allah 

SWT. 

 

3. Pengertian Iduladha 

 

 Dari buku yang berjudul Buku Pintar Khatib dan Khotbah Jumat 

menjelaskan bahwa Iduladha dalam bahasa Indonesia diartikan hari raya haji, hari 

raya kurban, lebaran haji, Idul qurban. Hari raya ini jatuh pada setiap tanggal 10 

Dzulhijjah tahun qamariyah. 

 Dan dalam lafaz Imam Ibnu Majah disebutkan: 

“Artinya: Fitri itu ialah pada hari kamu berbuka, dan adha adalah pada hari kamu 

menyembelih hewan.” 

Pada hari raya ini umat islam disunnahkan melakukan kurban atau bakti udhiyyah, 

yaitu menyembelih hewan ternak. Dikatakan kurban karena ritual ini merupakan 

wasilah untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Kata kurban (qurban) adalah isim 

masdar-kata benda bentukan (artinya pendekatan) dari akar kata qaruba berarti 

mendekat. 

 Disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah memberi printah melalui mimpi kepada 

Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan ismail. Diceritakan dalam Al-Qur’an 

bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan 

disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Berikut petikan surah Ash-

Shaaffaat ayat 102-107 yang menceritakan hal tersebut. 
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102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 

bersama sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya 

aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 

pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya allah kau akan 

mendapatiku termasuk orang orang yang sabar”. 

103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberingkan 

anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya) 

104. Dan kami panggillah dia: “Hai Ibrahim. 

105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya 

demikianla kami memberi balasan kepada orang orang yang berbuat 

baik. 

106. Sesungguhnya ini benar benar suatu ujian yang nyata. 

107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” 

Wallahu a’lam, dalam peristiwa tersebut bisa bermakna kiasan bahwa sebagai 

bukti pendekatan dan tetaatan kepada Allah, seseorang harus rela 

mengorbankan harta yang dimiliki termasuk anak. Kemudian pengorbanan 

tersebut disimbolkan dengan menyembelih binatang udhiyyah atau lazimnya 

menyembelih binatang kurban. 

 Berdasarkan hal tersebut Iduladha dapat diartikan sebagai momen untuk 

berbagi atau menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Dan sebagai ajang 

untuk berlomba lomba dalam kebaikan. 

 

4. Pengertian Perayaan  

 

 Dalam KBBI pengertian dari kata Perayaan adalah pesta (keramaian dan 

sebagainya) untuk merayakan suatu peristiwa. Ini juga bermaksud bahwa 

perayaan ini merupakan acara tidak setiap harinya ataupun hanya pada momen 

tertentu, bisa juga pengulangan ataupun rutin dilaksanakannya. Hal ini bisa 



10 
 

 

berupa penghormatan, mengingat momen momen tertentu sehingga bisa di 

kenang terus menerus. Contoh dari perayaan adalah perayaan hari raya Idulfitri, 

perayaan hari raya Iduladha, Perayaan ulang tahun, Perayaan 73 tahun 

merdekanya Indonesia, dan masih banyak lagi. 

  Perayaan tersebut merupakan acara yang jarang dilakukan namun rutin di 

jalankan pada tiap tahunnya. Dalam perayaan juga pasti melakukan hal hal yang 

mendukung acara atau kegiatan perayaan tersebut. Dengan begitu maka 

perayaan akan lebih menarik dan berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. 

 

5. Siswa SMA Al Muslim  

 

 Al Muslim merupakan yayasan yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP, SMA, 

SMK, dan AMIK. Yang berstandar islam umum dan terakreditasi A. Pada 

awalnya SMA Al Muslim sendiri ini masih satu gedung bersama SMK, gedung 

baru SMA diresmikan pada tahun 2014 dan digunakan hingga saat ini 

 Sistem belajar di SMA Al Muslim berbeda dengan unit-unit lainnya, 

moving class adalah metode pembelajaran dengan selalu berpindah kelas, agar 

terbiasa dengan sistem yang dijalankan dalam dunia perkuliahan nantinya. 

 Siswa SMA Al Muslim berbeda juga dengan SMA lain pada umumnya, jika 

di sekolah yang berstandar Negeri kapasitas siswa perkelasnya sekitar 45-50 

siswa disetiap kelasnya, sedangkan di SMA Al Muslim jumlah siswa 

perkelasnya adalah 28 hingga 32 siswa saja. Setiap angkatan terdapat 5 kelas, 4 

kelas berjurusan IPA, dan 1 kelas IPS dengan rata-rata siswa perangkatan ± 150 

siswa. 

 Pelajaran yang dipelajari di SMA Al Muslim pada umumnya sama halnya 

dengan SMA lainnya, hanya saja yang membedakan adalah pelajarn tambahan 

yang menyongsong ke arah keagamaan seperti Tahfidz dan Tilawati. Tujuan 

diadakannya pelajaran tambahan ini adalah agar siswa Al Muslim khususnya 

SMA Al Muslim bisa menerapkan tartil membaca Al Quran disetiap harinya. 
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Yayasan Al Muslim juga menjunjung tinggi akhlak dan perilaku siswa-

siswanya. Maka dari itu Yayasan Al Muslim selalu mengadakan kegiatan-

kegiatan yang bernuansa Islami. Contohnya seperti kegiatan Iduladha ini. 

Tetapi tidak semua siswa SMA Al Muslim mengikuti kegiatan ini, dikarenakan 

di daerah mereka juga banyak yang mengadakan kegiatan serupa. 

 

B. Kajian yang Relevan 

 

 Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Paelani Setia mahasiswa Universitas 

Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik jurusan Sosiologi pada tahun 2016 dengan judul “Laporan Kegiatan 

Kurban”. Penelitain yang dilakukan oleh Paelani Setia menggunakan metode 

wawancara yang dilakukan di Kampung Lembur Panjang RT/RW 01/13 Desa 

Sukaresmi, Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.  

 Dari penelitain yang dilakukan oleh Paelani Setia menunjukan bahwa 

pelaksanaan kegiatan Iduladha yang dilakukan di Kampung Lembur Panjang 

tersebut dilakukan pada tiap tahunnya dan pelaksanaan penyembelihan hewan 

kurban dilakukan pada saat setelah sholat Iduladha.  

 Adanya persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan pada saat ini adalah pada metode pengambilan data yaitu wawancara. 

Dan perbedaan terletak pada letak pengambilan data yang dimana peneliti 

terdahulu bertempat di lingkungan warga atau tepatnya oleh ketua RW 13, 

namun peneliti meneliti di ruang lingkup SMA Al Muslim. 
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C.SINOPSIS 

 

 Iduladha merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh seluruh umat 

muslim di Indonesia maupun di segala penjuru dunia. Hal tersebut juga di 

dukung oleh beberapa ayat di Al Quran dan hadistnya. Alasannya sudah jelas 

ingin memeriahkan ataupun menyambut hari besar islam, tak hanya itu 

perayaan Iduladha juga sebagai ajang untuk berbagi untuk sesama dan untuk 

lebih mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa.  

 Karena berbeda daerah khususnya di Indonesia, berbeda pula cara atau 

tradisi Iduladha ini. Namun tidak merubah inti dari pelaksanaannya, hanya saja 

berbeda tempat, waktu, dan jumlah dari banyaknya hewan maupun penerima 

daging qurban itu sendiri. Tergantung dari kebijakan masyarakat setempat yang 

melaksanakannya. 

 

 

D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

 1. kisi-kisi pedoman wawancara penelitian untuk siswa 

Tabel 1 

Kisi-kisi pedoman wawancara 

No Variabel penelitian Indikator Nomor Butir 

Pertanyaan 

1 Makna 1. Makna Sebenarnya 1 

    2. Hal Penting 2 

2 Pengetahuan 1. Pengetahuan Umum 3 

3 Penyebab 1. Keikutsertaan 4 

    2. Ketertarikan 5 

4 Manfaat 1. Dampak 6, 7 

 

 2. Kisi-kisi pedoman wawancara peneliti untuk guru 
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Tabel 2  

Kisi-kisi pedoman wawancara  

 

NO 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

1 Peranan  1. Keikutsertaan 1, 2 

2 Makna  
1. Makna 

Sebenarnya 
3 

3 Pengetahuan 1. Tujuan  4, 7, 8 

    2. Umum 5, 6 

 

 

3. Kisi-kisi pedoman wawancara peneliti untuk OB 

Tabel 3 

Kisi-kisi pedoman wawancara 

 

 

No 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

1 
1. Kondisi 

Lapangan 

1.Keadaan 

Lingkungan 
1, 2 

2 1. Harapan  1. Manfaat 3 
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan informasi yang terkait 

dengan hari raya Iduladha di SMA Al Muslim Tambun Selatan. 

2. Tujuan Khusus  

 

Tujuan khusus diadaknnya penelitan ini adalah sebagai berikut: 

a. untuk mengetahui sebeapa antusias siswa dalam berpatisipasi di kegiatan ini 

b. untuk mengetahui apakah siswa sudah memaknai arti berqurban 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian  

 

  Penelitian dilakukan di SMA Al Muslim Tambun Selatan Bekasi. Karena 

tempat tersebut merupakan tempat keseharian saya berada ataupun sekolah yang 

saya tempati pada saat ini. 

2. Waktu Penelitian  

 

 Waktu yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data adalah pada saat hari 

raya Iduladha dan pada pasca hari raya Iduladha sendiri. Dan memerlukan kurang 

lebihnya 2 sampai 3 bulan waktu penelitian dilakukan. Dari mulai bulan Agustus 

hingga September akhir. 
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C. Metode Penelitian 

 

1. Tipe Penelitian 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan 

yang berlangsung. Untuk jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini 

adalah metode pengamatan langsung (observasi). 

 

2. Pendekatan Penelitian  

 

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif.  

Koentjaraninggrat (1983), dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif 

menampilkan bahwa kualitatif adalah penelitian di bidang umani dan kemanusiaan 

dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, 

mengkelaskan, menganalisis, dan menapsirkan fakta-fakta serta hubungan-

hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna 

menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha 

menanggapi hal-hal tersebut. 

 Jika dilihat dari hal yang dikemukakan oleh Koentjaraninggrat ialah 

penelitian yang dilakukan berupa pendekatan yang menyebabkan seseorang 

memberikan fakta-fakta ataupun data yang akurat dari orang tersebut, dapat berupa 

analisis, ataupun menafsirkannya.  

 

D. Teknik dan Prosedur pengumpulan data 

 

 Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangat penting adanya, demi 

mendukung berjalannya kegiatan penelitian tersebut, dan teknik yang 
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digunakanpun harus sesuai dengan prosedurnya, teknik pengumpulan data adalah 

usaha yang dilakukan oleh peneliti demi tercapainya informasi yang dimiliki oleh 

orang lain yang sedang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya, agar dapat 

menjelaskan pemasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

kualitatif ini, peran dari peneliti adalah peranan langsung terhadap objek yang 

dituju dengan detail dan mendalam. Adapun teknik-tekniknya yaitu; wawancara, 

dan obervasi ataupun pengamatan langsung.  

 

 1. Pengumpulan Data Primer 

 

 Pada penelitian ini data primer digunakan sebagai teknik wawancara secara 

mendalam. 

 Dalam penelitian kualitatif penelitian yang digunakan kebanyakan 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan metode pengambilan 

data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber ataupun 

responden. Wawancara juga memiliki perbedaan dengan pengambilan data secara 

kuantitatif yaitu pengambilann data menggunakan statistik. Wawancara memiliki 

kelebihan yaitu dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. Metode ini 

sangat cocok dengan metode kualitatif, karena dapat menjelaskan secara rinci 

informasi yang didapat. 

 Wawancara juga memiliki beberapa jenis, diantaranya wawancara bebas 

atau wawancara tidak berstruktur, wawancara terpimpin, wawancara peseorangan, 

dan lain-lain.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin, 

yaitu wawancra yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu 

kemudian akan ditanyakan kepada responden. Wawancara terpimpin sering disebut 

wawancara berstruktur. 

 Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari 

beberapa sumber diantaranya: 
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1. Siswa SMA Al Muslim 

2. Guru-guru SMA Al Muslim 

3. Office boy SMA Al Muslim 

 

2. Tahapan dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Tahapan dan teknik pengumpulan data terangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel Tahapan Pengumpulan Data 

 

komponen  
Informasi yang 

dibutuhkan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Narasumber 

Peranan  a. Keikutsertaan wawancara 
guru SMA, 

siswa 

  b. Ketertarikan     

Makna  a. Sebenarnya wawancara 
guru SMA, 

siswa 

  b. Hal penting     

Manfaat a. Dampak wawancara 
guru SMA, 

siswa 

Pengetahuan a. Tujuan wawancara 
guru SMA, 

siswa 

  b. Umum     

Manfaat a. Harapan wawancara guru SMA 

 

 

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

Dalam penelitian evaluasi yang menggunakan pendekatan kualitatif, 

keabsahan tidak diuji, karena instrumen pengumpul data yang utama adalah peneliti 

sendiri. Lalu yang diuji keabsahannya adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu: 
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1. Derajat kepercayaan 

2. Keteralihan 

3. Kebergantungan 

4. Kriteria kepastian 

 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan adalah dengan 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang sering digunakan dalam metode 

penelitian kualitatif. Karena teknik ini merupakan teknik yang bisa diandalkan. 

Triangulasi dilakukan dengan maksud untuk mengecek kejujuran peneliti dalam 

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan adalah 

Triangulasi Metode. Triangulasi Metode adalah penggunaan berbagai metode 

untuk meneliti suatu hal, seperti wawancara dan metode observasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan 

metode observasi pada saat wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh 

informasi secara mendalam. 

 

Pada penelitian ini keabsahan data dapat dilihat dari jawaban responden 

yang secara langsung diberikan melalui wawancara. Wawancara yang telah 

dilakukan oleh responden mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan. Maka dari itu data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data 

yang absah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Latar Penelitian 

 

1. Sejarah Al Muslim Tambun 

   

 Yayasan Al Muslim didirikan oleh DR. Ir. Muslimin Nasution, APU dan Ir. 

H. Buchori Nasution pada tanggal 26 maret 1979 dengan kurun waktu 1979-1986. 

Keinginan untuk peduli dan berpartisipasi terhadap kondisi masyarakat Tambun 

terutama dalam bidang pendidikan yang berstandar muslim. Hal ini yang 

menyebabkan para pendiri Yayasan Al Muslim mendirikan sekolah Al Muslim.  

 Berlatar dengan kondisi masyarakat dan perlunya lembaga pendidikan yang 

berkualitas, baik secara fitrah manusia yakni jasadiyah maupun ruuhiyah sebagai 

hamba sekaligus khalifah Allah dimuka bumi ini, yayasan Al Muslim mendirikan 

sekolah dengan beberapa unit : 

1. SMEA Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1986/1987. 

2. SDI Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1994/1995. 

3. SLTP Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1996/1997. 

4. TKI Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1997/1998. 

5. SMU Al Muslim (SMA), dimulai pada Tahun 1999/2000. 

6. AMIK Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 2002/2003. 

 

 Untuk meraih hasil yang maksimal dari proses pendidikan, kami 

mengembangkan pola pendidikan satu hari penuh atau full day school, dengan 

kurikulum yang terintegrasi antara pendidikan iman, pendidikan kepemimpinan. 

Dengan banyak belajar menggunakan terjun lapangan atau praktek, dimana siswa 

diminta untuk selalu kreatif dalam segala bidang pelajaran. Dibutuhkan pula 

keseriusan, kekreatifan, keuletan dari siswa dan guru, maka membuat proses belajar 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Bukan hanya ruang kelas atau 
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labolatorium yang kami gunakan dalam berlangsungnya pembelajaran, namun juga 

seluas 4,2 Ha. 

 Al Muslim merupakan alternatif terbaik pendidikan generasi muda bangsa 

yang didukung denganberbagai fasilitas yang sudah memenuhi standar dan dengan 

lingkungan yang nyaman dan aman. Lingkugan yang kondusif sehingga 

menjadikan lingkungan yang nyaman bagi kelangsungan proses belajar mengajar, 

serta dibimbing oleh para guru yang sudah memiliki jiwa profesionalisme dalam 

mengajar peajaran.  

 Penelitian yang berjudul Perayaan hari raya Iduladha yang dilakukan 

Yayasan Al Muslim. Yang sudah melaksanakan kegiatan tahunan ini slama 6 tahun 

dan qurban ini diarahkan berupa sapi dengan rasio 1 sapi berjumlah 7 orang, jika 

data peserta tabungan melebihi kelipatan 7 maka dialihkan berupa kambing.  

 

2. Identitas Sekolah 

 

 Nama Sekolah  : SMA Al Muslim 

 Status Kepemilikan : yayasan 

 NIS   : 300250 

 NISS   : 304022205043  

 NPSN   : 20574536 

 Nama kepala sekolah : Dra. Reni Nurhayati 

 Status   : Swasta 

 SK Pendirian sekolah : 421.3/1915/404.3.1.2011 

 Tanggal SK pendirian : 2011-06-10 

 SK Izin Operasional : 421.3/1915/404.3.1.2011 

 Jenjang Akreditasi : A (Amat Baik) 
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B. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

 

1. Konteks Penelitian 

 

 Merancang penelitian kualitatif didasarkan pada permasalahan, topik atau 

fokus utama yang dipaparkan oleh peneliti. Konteks penelitian berusaha 

memaparkan kondisi lapangan secara terperinci atau rill. Juga peristiwa yang ada 

secara induktif.  

 

2. Kebijakan SMA Al Muslim 

 

 Kebijakan sekolah mengenai tujuan serta pembelajaran di SMA Al Muslim 

berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan sekolah 

seperti yang akan dijelaskan berikut : 

 

A. Visi Sekolah 

 

 Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh lembaga 

yang dijadikan sebagai cita-cita bersama pada masa yang akan datang, selain itu 

visi juga mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah 

dan segenap pihak yang berkepentingan. 

 Visi SMA Al Muslim yang telah disampaikan oleh Dra. Reni Nurhidayati 

selaku Kepala SMA adalah menjadikan generasi muslim yang siap menjadi 

Khalifatullah Fill Ardhi yang Rahmatan Lil Alamin dan ber-akhlakul karimah. 
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B. Misi Sekolah 

 

Untuk mewujudkan sebuah visi dalam sekolah dibutuhkan pula misi yang 

membangun. Misi yang dijelaskan oleh Dra. Reni Nurhidayati sebagai kepala SMA 

Al Muslim adalah membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang 

komprehensif yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang 

berkemampuan sebagai Khalifatullah Fill Ardhi yang Rahmatan Lil Alamin dan 

ber-akhlakul karimah, 

Adapun misi SMA Al Muslim sebagai berikut : 

 1. Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

 melalui penanaman akhlak yang khalifatullah fill ardh rahmatan lil alamin. 

 2. Meningkatkan kesadaran siswa sebagai manusia sosial yang peduli dan 

 berinteraksi aktif dengan lingkungannya. 

 3. Membangun kesadaran tentang pentingnya penyelamatan kerusakan

 lingkungan. 

 4. Membiasakan warga sekolah untuk mengurangi pencemaran 

 lingkungan. 

 5. Membentuk kepribadian utuh dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 

 6. Mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi 

 seluruh sivitas akademik sekolah. 

 7. Meningkatkan akademik siswa melalui pengembangan penguasaan 

 pengetahuan dan keterampilan. 

 8. Mengembangkan potensi dasar seni, bakat, dan minat siswa. 

 9. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan dan  

 mengembangkan teknologi dalam bidang ICT. 
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C. Tujuan Sekolah 

 

 Tujuan sekolah merupakan hasil dari penyelenggaraan yang akan dicapai 

yang juga bermanfaat untuk menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai 

dalam jangka menengah (empat tahun), tujuan tersebut juga mengacu pada visi, 

misi sekolah pada pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada 

standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. 

 Tujuan Kepala SMA Al Muslim Dra. Reni Nurhidayati adalah menjadikan 

SMA Al Muslim unggul dan berkualitas. 

 

3. Data Wawancara 

 

 Pada penelitian Perayaan Hari Raya Iduladha di SMA Al Muslim 

dilakukan melalui 3 jenis responden, yaitu: 

- Guru SMA Al Muslim 

 Ainun Jariah, S.PD.I  Agama 

 Drs. Mirza Agus W  PKN/Leadership 

 Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris 

- Siswa SMA Al Muslim 

 Mirza Naufal   XII IPA 1 

 Rangga A   XII IPA 3 

 M Fallah Iqusan  XII IPA 3 

 Hadie M. Adrifa  X IPS 

 Dimas Teguh Ramadan XII IPA 2 

 - Office Boy 

 Hermansyah   Office Boy 
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 Dengan demikian hasil wawancara dibedakan menjadi 3 yaitu hasil 

wawancara guru SMA Al Muslim, hasil wawancara sebagian siswa SMA Al 

Muslim dan Office Boy SMA Al Muslim. 

 

4. Hasil Wawancara Guru 

 

 Wawancara dilakukan dalam penelitian kepada guru untuk mendapatkan 

jawaban yang beragam mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

kepada responden. 

Tabel 4.1 

Pertanyaan: Peranan siswa dalam kegiatan ini? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W. PPKN & Leadership - Siswa dihimbau aktif 

mengikuti kegiatan ini 

sebagai wujud ketaatan 

siswa sebagai seorang 

muslim. 

- menggalang dana 

untuk berqurban. 

- aktif dalam kegiatan 

keagamaan termasuk 

Iduladha ini. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris - siswa sebagai subjek 

pelaku dimana siswa 

diajarkan untuk belajar 

tata cara qurban. 

- siswa diajarkan untuk 

berbagi dan bagaimana 

prosesnya 
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Ainun Jariah, S.PD.I Agama - sisiwa ikut 

berpartisipasi dalam 

mensukseskan kegiatan 

ini. 

 

 Dalam tabel 4.1 diatas yang menanyakan tentang peranan siswa dalam 

kegiatan Iduladha. Rata-rata responden menjelaskan mengenai keaktifan siswa 

dalam setiap runtutan acara seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. Mirza dan juga 

menurut Ibu Ainun Jariah adalah turut berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan. 

Lalu pada jawaban dari Ibu Wahyu Amanah menyangkut pada proses berbagi dan 

tata cara berqurban. 

 

Tabel 4.2 

Pertanyaan: Apa bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan ini? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W. PPKN & Leadership Turut aktif disetiap 

kegiatan yang disiapkan 

oleh sekolah. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Turut mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan yang 

ada pada hari itu. 

Ainun Jariah, S.PD.I Agama Turut mengamati dan 

memperhatikan setiap 

acara dan berpartisipasi 

dalam serangkaian 

kegiatan tersebut. 
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 Dalam tabel 4.2 diatas pertayaan yang dipaparkan adalah bentuk partisipasi 

siswa dalam kegiatan Iduladha. Rata-rata jawaban dari setiap responden adalah 

keikutsertaan siswa, seperti yang dipaparkan oleh ketiga responden yang ketiganya 

menjelaskan keikiutsertaan siswa. 

 

Tabel 4.3 

Pertanyaan: Apa tujuan diadakannya kegiatan ini? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W. PPKN & Leadership Mengambil hikmah 

pembelajaran dari 

peristiwa Nabi Ismail 

dan Ibrahim. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Mengajarkan siswa 

untuk berbagi karena 

semua siswa al muslim 

rata-rata dari segi 

ekonomi menengah ke 

atas artinya jarang 

mereka itu terjun 

langsung. Sehingga tahu 

siapa saja yang berhak 

menerima daging qurban 

tersebut, sehingga 

mereka akan memiliki 

jiwa kepedulian nah ini 

sebenernya tujuannya 

yaitu menumbuhkan 

jiwa kepedulian. 
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Ainun Jariah, S.PD.I Agama Tujuan ini balik lagi ke 

Iduladha itu sendiri. 

Iduladha ini kan proses 

dimana Ismail kan 

dijadikan persembahan 

untuk allah, nah Ibrahim 

ini sebagai Nabi juga 

beliau juga antara anak 

dan perintah allah kan 

jadi dianjurkan umat 

islam untuk 

menyembelih hewan 

qurban, nah disini 

diajarkan kepada anak-

anak untuk lebih royal 

lagi untuk berbagi, agar 

lebih enteng (ringan 

tangan) lagi dalam 

berbagi. Dari hal hal 

sederhana mereka sudah 

bisa belajar berbagi. 

 

 Dalam tabel 4.3 ini responden menjawab dengan berbagai tanggapan yakni 

menurut bapak Drs. Mirza beliau memaparkan bahwa tujuannya adalah dapat 

mengambil hikmah pembelajaran dari Ibrahim dan Ismail. Hal serupa juga 

dipaparkan oleh ibu Ainun Jariah namun beliau menambahkan beberapa hal 

diantaranya siswa diminta untuk royal dan ringan tangan terutama dalam berqurban, 

lalu pada penjelasan dari ibu Wahyu Amanah adalah tujuan dari kegiatan ini adalah 

siswa dapat turun langsung agar mengetahui siapa saja yang berhak menerima 
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pembagian daging hewan qurban. Lalu inti dari penjelasan yang dipaparkan oleh 

ibu Wahyu Amanah adalah menumbuhkan jiwa kepedulian siswa. 

 

Tabel 4.4 

Pertanyaan: harapan para guru akan kegitan ini untuk para siswa? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W PPKN & Leadership Siswa diharapkan 

mempunyai nilai-nilai 

ketaatan dan keiklasan 

seperti Nabi Ibrahim dan 

Ismail 

Memiliki jiwa sosial 

yang berhubungan 

dengan berbagi seperti 

orientasinya habblu 

minallah dan habblu 

minannas yaitu 

hubungan antara tuhan 

dan hubungan antar 

manusia. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Untuk meningkatkan 

rasa kepedulian kepada 

sekitar. 

Ainun Jariah, S.PD.I Agama Memiliki jiwa atau rasa 

peduli ke kaum-kaum 

yang kurang mampu 

disekitaran Al Muslim. 
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 Pada tabel 4.4 diatas dengan pertanyaan harapan para guru untuk siswa. 

Responden memaparkan beberapa jawaban diantaranya, menurut ibu Ainun Jariah 

dan ibu Wahyu Amanah kedua responden ini berasumsi bahwa guru berharap agae 

siswa memiliki jiwa peduli kepada lingkungan sekitar bagi kaum-kaum yang 

kurang mampu. Lalu pernyataan ini juga di paparkan oleh bapak Drs. Mirza namun 

beliau menambahkan beberapa hal diantaranya siswa diharapkan memiliki nilai-

nilai ketaatan dan keikhlasan serta dengan berbagai orientasinya seperti habblu 

minannas dan habblu minallah. 

 

Tabel 4.5 

Pertanyaan: Apakah kegiatan ini berpengaruh terhadap karakter siswa? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs, Mirza Agus W PPKN & Leadership Ya karena dapat melatih 

siswa dalam berbagi 

bersama sesama muslim. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Berhubungan dengan 

akhlak, ketika kita 

belajar tentang hakikat 

berqurban itu dari zaman 

Nabi Ibrahim ketika itu 

adalah ketaqwaannya, 

disitu kita(guru) 

pengennya anak-anak 

sma al muslim itu 

mempunyai IMTAQ, 

salah satu visi misi di al 

muslim itu anak-anak 

dibekali dengan 

IMTAQ. Maka kita 
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kaitkan dengan setiap 

pembelajaran itu 

sebenarnya keterkaitan 

dengan IMTAQ itu ada, 

contoh kalau 

saya(Wahyu Amanah) 

mengajar bahasa inggris. 

Keterkaitannya itu kalo 

reading itu iqra, iqra itu 

apa oo iqra itu baca 

maka al quran itu 

memerintahkan untuk 

membaca, berarti untuk 

qolamun, iqra ini ada 

kaitannya dengan 

IMTAQ. Nah ini sama 

dengan berqurban 

setidaknya siswa itu biar 

menumbuhkan rasa 

ketaqwaannya, supaya 

ini lebih mengetahui 

ajaran islam, inilah 

berqurban, walaupun 

mereka belum bisa 

menghasilkan uang 

sendiri, tapi setidaknya 

dengan menyisihkan 

uang jajannya untuk 

berqurban. Itulah 

pengorbanan. 

Pengerbanan bisa tidak 
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hanya finansial tapi juga 

bisa banyak hal. Banyak 

hal dalam artian 

mungkin orang tua yang 

mungkin mengorbankan 

semua yang ada demi 

anak, nah anak ini yang 

harus dididik, nih orang 

tua-mu sudah 

mengeluarkan biaya dan 

pikiran dan tenaga. 

Setidaknya disekolahkan 

di sini itu untuk apa? 

Setidaknya orang tua 

berkorban itu ada 

hasilnya. 

Ainun Jariah, S.PD.I Agama Sudah banyak anak-anak 

yang memiliki jiwa 

solidaritas terutama 

dalam bidang berbagi ke 

kaum-kaum yang kurang 

mampu. 

 

 Pada tabel 4.5 responden menjawab berbagai hal, menurut ibu Ainun Jariah 

dan bapak Drs. Mirza beliau memaparkan pengaitan kegiatan ini dapat berpengaruh 

terhadap karakter siswa adalah berjiwa solidaritas dan berjiwa berbagi terhadap 

sesama, lalu hal ini di jelaskan secara jelas oleh ibu Wahyu Amanah diantaranya 

beliau mengkaitkan dengan zaman Nabi Ibrahim terkait dengan ketaqwaannya. Dan 

beliau ingin agar siswa al muslim memiliki IMTAQ di karakter pada tiap siswanya. 

Dan IMTAQ merupakan visi misi dari sekolah maka beliau selalu mengkaitkan 
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IMTAQ dengan pembelajaran sehari hari. Beliau pun hingga mengambil contoh 

dengan cara beliau mengajar dengan menghubungkan selalu dengan IMTAQ. Hal 

ini sama halnya dengan berqurban, beliau mengharapkan siswa mengetahui 

pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua mereka dan mengetahui bahwa semua 

ini adalah ajaran islam. Beliau juga menjelaskan tentang pengorbanan. 

Pengorbanan ini dapat dilakukan oleh siswa melalui menyisihkan uang jajannya 

dengan niatan ingin berqurban.  

 

Tabel 4.6 

Pertanyaan: mengapa perayaan hari raya iduladha di sma al muslim dilakukan h+1 

setelah iduladha nasional? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W PPKN & Leadership Sebenarnya inginnya 

tepat waktu, tapi karena 

biasanya terkait dengan 

kalender akademik yang 

mungkin harinya 

disesuaikan dengan 

kalender nasional. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Ini tergantung dengan 

kalender akademik juga, 

ataupun kebijakan dari 

pimpinan. 

Ainun Jariah, S.PD.I Agama Ini tergantung dengan 

perhitungan hari di 

kalender al muslim yang 

biasanya melebihkan 1 

hari dari 

pelaksanaannya. 



33 
 

 

 

 Dalam 4.6 responden menjawab serentak berkaitan dengan perayaan hari 

raya di Al Muslim dirayakan pada pasca perayaan nasional. Ketiga responden 

menjawab ketergantungan dengan kalender akademik yang melaksanakan Iduladha 

pasca libur nasional. 

 

Tabel 4.7 

Pertanyaan: dalam bidang sosial, apakah kegitan ini membantu meningkatkan rasa 

sosial siswa terhadap lingkungan sekitar? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W PPKN & Leadership Ya Insya allah-lah, anak-

anak yang bisa 

mengambil hikmah 

pembelajaran paling 

enggak sedikit banyak 

ada nilai nilai sosial di 

dalamnya seperti 

membagikan daging 

qurban ke masyarakat 

sekitar di al muslim ini 

wujud dari kepedulian 

sosial, kepekaan 

terhadap orang-orang 

sekitar yang tak mampu 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Untuk kedepannya iya. 

Artinya ketika mereka 

(siswa Al Muslim) 

keluar dari al muslim 

kemudian ia akan terjun 
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ke masyarakat pasti itu 

akan bermanfaat sekali. 

Setidaknya secara garis 

besar mereka tau-lah 

bagaimana caranya, 

aturannya bagaimana, 

trus diajarkan juga untuk 

mengumpulkan uang 

qurban itu untuk 

membeli sapi itu-kan 

nggak langsung artinya 

siswa diminta secara 

ikhlas, nah keikhlasan 

itu juga penting setiap 

hari diminta untuk 

menyisakan uang 

sakunya itu juga salah 

satu tujuan kita (guru) 

juga seberapa besar-sih 

siswa itu ada 

kesadarannya. Kalau 

siswa yang biasa saja 

atau kurang peduli 

mungkin lebih memilih 

untuk menjajankan 

uangnya ketimbang 

qurban. Dan ini juga 

menjadi salah satu 

tujuan siswa untuk 

memilih mana yang 

bagus mana yang nggak. 
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Ainun Jariah, S.PD.I Agama Ya betul sebenarnya 

sangat membantu tinggal 

prakteknya aja 

disesuaikan. 

 

 Pada tabel 4.7 responden menjawab dengan pertanyaan tentang pengaruh 

kegiatan ini terhadap lingkungan sosial. Dari jawaban yang peneliti dapat dari 

bapak Drs. Mirza adalah beliau beragumen meng-iyakan pertanyaan diatas dan 

beliau berharap siswa sedikit banyak ada nilai-nilai sosial pada kegiatan ini juga 

beliau juga manambahkan contoh dari nilai sosial diantaranya membagikan daging. 

Dengan ini mewujudkan nilai sosial dari siswa tersebut. Lalu pernyataan ini juga 

dipaparkan oleh ibu Ainun Jariah yang menambahkan dengan prakteknya dalam 

masyarakatnya. Hal ini didukung dengan argumen dari ibu Wahyu Amanah yang 

intinya jika siswa keluar dari lingkungan al muslim siswa diminta dapat terjun ke 

masyarakat dengan garis besar siswa setidaknya mengetahui dan memahami siapa 

saja penerima daging qurban dan mengikhlaskan sebagian hartanya dan juga siswa 

dapat mampu memilih yang baik dan yang tidak. 

 

Tabel 4.8 

Pertanyaan: apa yang menyebabkan siswa kurang meminati kegiatan ini? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W PPKN & Leadership Sebenarnya kalau siswa 

tidak mengikuti kegiatan 

ini bukan berarti mereka 

malas namun bisa jadi 

mereka ada rencana 

memperingati Iduladha 

di lain tempat. 
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Wahyu Amanah, S.PD,I B. Inggris Karena banyak 

kepentingan pribadi 

yang menyebabkan ada 

sebagian siswa yang 

tidak dapat hadir. 

Ainun Jariah, S.PD.I  Pertama mungkin karena 

kebanyakan acara itu 

berada diluar/outdoor 

dimana anak ini kan 

masalah perpanasan dan 

lain  sebagainya ini 

menjadi hal yang sangat 

sensitif cuman ini kalau 

dikemas lagi menjadi 

lebih menarik lagi ibu 

rasa akan lebih menjadi 

tertarik. 

 

 Pada tabel 4.8 responden menjawab pertanyaan dari peneliti rata-rata 

menjawab siswa memiliki kepentingan pribadi yang dilakukan di luar lingkungan 

al muslim dan turut mengikuti peringatan Iduladha namun tidak dilakukan di 

wilayah al muslim. 

 

Tabel 4.9 

Pertanyaan: apakah acara ini diadakan rutin tiap tahunnya? 

Nama Guru Bidang Jawaban 

Drs. Mirza Agus W PPKN & Leadership Biasanya itu sudah 

menjadi kegiatan rutin 

yang direncanakan di 
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program tahunan di 

sekolah sebagai kegiatan 

perayaan hari besar 

islam. 

Wahyu Amanah, S.PD.I B. Inggris Untuk al muslim iya. 

Ainun Jariah, S.PD.I Agama Yaa rutin-lah karena-kan 

ini kegiatan hari raya 

besar umat islam. 

 

 

 Pada tabel 4.9 diatas bertanya mengenai pelaksanaan kegiatan ini rutin 

dilakukannya tiap tahunnya. Rata-rata semua responden menjawab iya karena al 

muslim adalah lembaga yang berstandar islami. 

 

5. Hasil Wawancara Siswa 

 

 Wawancara dilakukan dalam penelitian ini kepada siswa untuk 

mendapatkan jawaban yang beragam mengenai beberapa pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti kepada responden. 

 

Tabel 4.10 

Pertanyaan : Makna berqurban menurut anda? 

Nama siswa Kelas  Jawaban  

Mirza Naufal XII IPA 1 Kita dapat merasakan 

kebersamaan dan 

berbagi untuk sesama 

kita 
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Hadie M. Adrifa X IPS Untuk saya sendiri 

makna berqurban adalah 

kita belajar untuk 

berbagi kepada orang 

apapun yang kita punya, 

tidak mesti berbentuk 

uang, bisa dari bentuk 

makanan. 

Rangga A. XII IPA 3 Menurut saya makna 

berqurban itu selalu 

bersyukur yang telah 

diberikan allah jadi 

setiap rezeki yang 

diberikan dari allah 

harus bersyukur cara 

mensyukurinya itu 

dengan berqurban. 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Berqurban itu 

mengorbankan segala 

sesuatu yang kita punya 

untuk orang lain karena 

setiap harta kita pasti ada 

hak orang lain juga. 

M. Falah Ikkyusan XII IPA 3 Kita menunjukkan 

ketaqwaan kita kepada 

allah trus sebenarnya itu 

qurban yang diterima 

keridoan allah bukan 

karena qurbannya, tapi 

karna ketaqwaan kita. 
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 Berdasarkan tabel 4.10 responden merespon dengan berbagai macan 

jawaban. Menurut Mirza dan Hadie makna dari berqurban adalah kebersamaan dan 

belajar berbagi kepada sesama bukan hanya uang namun bisa berbentuk apasaja. 

Lalu menurut Falah makna berqurban adalah menunjukkan ketaqwaan kita, lalu 

ditambahkan sedikit materi yang Falah ketahui bahwa qurban yang diterima 

keridhaannya itu bukan dari qurbannya namun dari ketaqwaan kita, seperti itu 

argumen yang diutarakan oleh Falah. Dan argumen yang berbeda juga disampaikan 

dari Rangga yaitu bersyukur kepada rizky yang Allah berikan kepada kita, cara 

yang tepat untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan salah satunya dengan cara 

berqurban. Lain halnya dengan Dimas, responden ini menjawab mengorbankan 

segala sesuatu yang kita miliki dan setiap harta yang kita miliki pasti ada harta milik 

orang lain juga. 

 

Tabel 4.11 

Pertanyaan : Hal apa yang ada ketahui tentang Iduladha? 

Nama siswa Kelas Jawaban  

Mirza Naufal XII IPA 1 Disembelih hewan 

qurban, takbiran, berbagi 

Hadie M. Adrifa X IPS Malam takbiran, 

biasanya dilakukan pada 

sehabis isya biasanya 

yang bertinggal di 

kampung selalu 

berkeliling kampung 

sambil bawa obor, 

potong sapi, domba, 

kambing, biasanya kalu 

di arab memotong unta. 
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Rangga A. XII IPA 3 Motong hewan ternak, 

dan itu dilakukan setelah 

solat ied, biasanya juga 

ada takbiran di masjid. 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Ada daging, sate, 

takbiran, pahala, berkah, 

tongseng. 

M. Falah Ikkyusan XII IPA 3 Saat memotong sapi, ada 

doa-doanya. Takbir. 

 

 Pada tabel 4.11 diatas, dengan pertanyaan yang peneliti tanyakan tentang 

hal apasaja yang diketahui siswa dalam kegiatan Iduladha. Rata-rata responden 

menjawab mengetahui kegiatan yang dilakukan adalah bertakbir selama perayaan 

hari raya Iduladha dan juga berkeliling kampung dan memotong hewan ternak 

seperti sapi, domba, kambing. Lalu ditambahkan oleh Hadie jika di arab berqurban 

dengan unta. namun berbeda halnya dengan jawaban yang diutarakan dengan 

Dimas, responden ini menjawab jenis makanan yang ada seperti sate, tongseng, 

daging. Dan juga menambahkan ada pahala dan berkah yang ada pada saat hari raya 

Iduladha. 

 

4.12 

Pertanyaan : Apa yang menyebabkan anda berpartisipasi dalam kegiatan ini? 

Nama siswa Kelas Jawaban  

Mirza Naufal XII IPA 1 Seru, kebersamaannya, 

menarik. 

Hadie M. Adrifa X IPS Pengen makan 

makannya . 
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Rangga A. XII IPA 3 Mungkin berlomba-

lomba dalam mencari 

kebaikan allah 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Soalnya mau makan 

daging. 

M. Falah Ikkyusan XII IPA 3 Nanti sewaktu saya 

besar, saya pengen tau 

bagaimana caranya. Buat 

masa depan. 

 

 

 Pada tabel 4.12 responden menjawab dengan jawaban yang relatif sama 

yaitu kebersamaan dan makan-makan dan berbeda halnya dengan kedua jawaban 

yang dipaparkan oleh Rangga dan Falah. Jika jawaban dari Rangga adalah 

berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan jawaban dari Falah menginginkan 

ketika dia sudah dewasa Falah dapat mengetahui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal 

serupa juga diutarakan oleh ibu Wahyu Amanah pada saat wawancara guru. 

 

4.13 

Pertanyaaan : Apakah kegiatan ini berdampak pada karakter anda? 

Nama siswa  Kelas  Jawaban  

Mirza Naufal XII IPA 1 Berdampak kepada 

bidang sosial melalui 

berbagi. 

Hadie M. Adrifa X IPS Membentuk karakteristik 

bebagi kepada sesama. 
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Rangga A. XII IPA 3 Berdampak dalam hal 

sabar, bersyukur, 

berbagi. 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Ngga. 

M. Falah Ikkyusan XII IPA 3 Bisa, dalam kegiatan 

motong daging, berbagi. 

 

 Dalam tabel 4.13 ke empat responden menjawab dengan serentak dengan 

jawabannya yaitu dapat menumbuhkan jiwa sosial contohnya berbagi dengan 

sesama. Lalu berbeda halnya dengan Dimas, responden ini mengaku tidak 

menyadari dampak yang diberikan kegiatan ini. Ini sama persis dengan argumen 

yang diutarakan oleh ibu Wahyu Amanah yang menyebutkan siswa harus bisa 

ikhlas dalam segala hal dan pada saat wawancara dilakukan terhadap ibu Wahyu 

Amanah beliau juga menyinggung ada beberapa siswa yang kurang peduli terhadap 

apa yang ada, mungkin ini merupakan contoh dari siswanya. 

 

Tabel 4.14 

Pertanyaan : Hal apa yang dapat anda ambil dari kegiatan ini? 

Nama siswa Kelas Jawaban  

Mirza Naufal XII IPA 1 Kita dapat merasakan 

kebersamaan dan rela 

berqurban 

Hadie M. Adrifa X IPS Iya pastinya bisa belajar 

berbagi, ngga semua 

orang kondisi 

ekonominya sama gitu.  
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Rangga A. XII IPA 3 Mungkin saya bisa 

selalu bersyukur kepada 

allah. 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Kita dapat kebersamaan 

lebih menyatu lagi, 

contohnya masak-masak, 

melatih keterampilan, 

walaupun hasil dari 

maskan kurang enak tapi 

tetap bareng bareng 

M. Falah Ikkyusan XII IPA 3 Bisa belajar tata cara 

memotong hewan 

qurban, kita bisa 

memahami syariat-

syariat islam. 

 

 Pada tabel 4.15 responden menjawab pertanyaan dari peneliti terkait dengan 

hal yang dapat diambil dari kegiatan ini. Rata-rata responden menjawab tentang 

kebersamaan yang akan semakin merekat dan menyatu dan juga belajar berbagi. 

Rangga menambahkan bahwa selalu bersyukur adalah hal yang penting. Lalu falah 

menjawab dengan adanya kegiatan ini maka responden lebih mengetahui syariat-

syariat islam. Pernyataan ini pernah disampaikan dalam wawancara guru diatas 

dengan responden ibu Wahyu Amanah. 

 

Tabel 4.15 

Pertanyaan : Apakah kegiatan ini menarik? Dalam hal apa saja? 

Nama siswa  Kelas  Jawaban  
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Mirza Naufal XII IPA 1 Seru karena 

kebersamaan. 

Hadie M. Adrifa X IPS Alhamdulillah menarik, 

alhamdulillah almuslim 

juga berpartisipasi dalam 

perayaan Iduladha. Dan 

disekolah ku (smp) 

pernah sekali tidak 

melakukannya. 

Rangga A. XII IPA 3 Menarik. Karena setelah 

disembelih dagiang 

akaln di sate. 

Dimas Teguh R. XII IPA 2 Bakar-bakarnya, abis  

bakar-bakar comot. 

M. Fallah Ikkyusan XII IPA 3 Menarik. 

 

 Pada tabel 4.15 rata-rata responden menilai perayaan hari raya Iduladha di 

SMA Al Muslim sangat menarik terutama pada bagian memasak daging sesuai 

dengan olahan dari tiap kelasnya.  

 

 

6. Hasil Wawancara Office boy 

 

 Wawancara dilakukan dalam penelitian ini kepada office boy untuk 

mendapatkan jawaban yang beragam mengenai beberapa pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti kepada responden. 

 

Tabel 4.16 
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Pertanyaan : Bagaimana keadaan lingkungan saat kegiatan berlangsung? 

Nama office boy Bidang Jawaban  

Hermansyah Office Boy Alhamdulillah sudah 

bersih, 

 

 Pada tabel 4.16 responden menjawab keadaan lingkungan saat kegiatan 

berlangsung adalah bersih, maksud dari jawaban ini adalah sejak pagi hari keadaan 

lingkungan bersih. Hingga perayaannya masih dapat dikatakan bersih. 

Tabel 4.17 

Pertanyaan : Bagaimana keadaan lingkungan SMA setelah kegiatan ini? 

Nama office boy Bidang  Jawaban  

Hermanyah  Office Boy Sudah bersih Cuma 

belum pada di pel, 

belom dibawa peralatan 

masaknya. 

 Pada tabel 4.17 responden menjawab pertanyaan keadaan lingkungan di 

SMA setelah kegiatan ini, beliau menjawab sudah dianggap bersih namun ada 

beberapa bagian sekolah yang belum dibersihkan lantainya. Dan pada akhir 

kegiatan banyak peralatan masak yang tertinggal ataupun tidak dibawa oleh siswa. 

 

4.18 

Pertanyaan : Bentuk antisipasi apa yang dilakukan agar lingkungan tetap bersih? 

Nama office boy Bidang Jawaban  

Hermansyah Office Boy Kerjasama, nyiapin 

kantong sampah 
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 Pada tabel 4.18 responden menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 

peneliti mengenai bentuk antisipasi yang dilakukan agar lingkungan tetap bersih 

adalah dengan melakukan kerjasama antara seluruh staff Office boy dan 

bekerjasama dengan seluruh guru, siswa agar tercipta lingkungan yang bersih. Lalu 

beliau juga menambahkan cara yang digunakan adalah dengan menyiapkan 

beberapa kantung sampah disegala sudut sekolah atau di tiap kelasnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa siswa pada dasarnya berminat untuk mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh SMA Al Muslim Tambun, dan 

siswa beranggapan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan ini sangat menarik 

dari segi kebersamaannya. Lalu sebagian besar siswa telah mengetahui makna yang 

terkandung dari kegiatan ini. Dan siswa dapat banyak mengambil banyak hal dari 

kegiatan keagamaan ini dan siswa beranggapan bahwa dalam kegiatan ini banyak 

nilai-nilai atau pengaruh terhadap peningkatan karakter siswa diantaranya di bidang 

sosial dan religi.  

 Selain itu guru juga berpendapat bahwa kegiatan ini harus memiliki jiwa 

sosial seperti peduli terhadap sesama, dan juga para guru juga mengharapkan 

banyak dari kegiatan ini agar siswa-siswanya mengerti bentuk-bentuk pengorbanan 

yang ada, dan juga mengharapkan siswa memiliki imtaq yang kuat agar dapat 

membekas nantinya untuk masa depan para siswanya.  

 

B. Rekomendasi 

 

 Bedasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa masalah yang belum 

terpecahkan diantaranya: 

1. Diharapkan untuk para siwa lebih memperhatikan kembali keadaan 

lingkungan pasca kegiatan. 

2. Diharapkan untuk para siswa lebih antusias dalam mengikuti serangkaian 

acara yang ada. 

3. Diharapkan siswa berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti ini. 
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4. Diharapkan para guru untuk meningkatkan pengawasan terahadap 

lingkungan sekitar. 

5. Diharapkan guru untuk memberikan teguran kepada siswa agar senantiasa 

menghayati segala bentuk kegiatan. 

6. Diharapkan para guru agar selalu membimbing para siswa untuk mengikuti 

seluruh rangakaian acara. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Pertanyaan wawancara 

 Berikut adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada para guru:  

  

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal  :  

Tempat Wawancara :  

Interviewer :  

Media :  

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 

  

2. Bentuk partisipasi apakah 

yang harus siswa lakukan 

dalam kegiatan ini? 

  

3. Apa tujuan diadakannya 

acara ini terhadap siswa 

SMA Al Muslim? 

  

4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan ini? 

  

5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha Nasional? 
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6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya? 

  

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini dapat 

membantu meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

  

8. Apa pengaruh kegiatan ini 

terhadap karakter siswa? 

  

9. Apa yang menyebabkan 

siswa kurang meminati 

kegiatan ini? 

  

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal  :  

Tempat Wawancara :  

Interviewer :  

Media :  

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 

  

2. Bentuk partisipasi apakah 

yang harus siswa lakukan 

dalam kegiatan ini? 

  

3. Apa tujuan diadakannya 

acara ini terhadap siswa 

SMA Al Muslim? 
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4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan ini? 

  

5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha Nasional? 

  

6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya? 

  

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini dapat 

membantu meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

  

8. Apa pengaruh kegiatan ini 

terhadap karakter siswa? 

  

9. Apa yang menyebabkan 

siswa kurang meminati 

kegiatan ini? 

  

 

Interviewee :  

Jabatan/Status : 

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara : 

Interviewer :  

Media :  

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 
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2. Bentuk partisipasi apakah 

yang harus siswa lakukan 

dalam kegiatan ini? 

  

3. Apa tujuan diadakannya 

acara ini terhadap siswa 

SMA Al Muslim? 

  

4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan ini? 

  

5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha Nasional? 

  

6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya? 

  

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini dapat 

membantu meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

  

8. Apa pengaruh kegiatan ini 

terhadap karakter siswa? 

  

9. Apa yang menyebabkan 

siswa kurang meminati 

kegiatan ini? 
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Berikut adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa: 

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer : 

Media : 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

  

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

  

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

  

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

  

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 
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Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer : 

Media : 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

  

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

  

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

  

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

  

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 

  

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer : 

Media : 

Pertanyaan Jawaban  
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1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

  

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

  

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

  

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

  

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 

  

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer : 

Media : 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

  

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 
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3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

  

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

  

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 

  

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer : 

Media : 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

  

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

  

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

  



58 
 

 

 
 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

  

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 

  

 

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Office Boy: 

 

Interviewee :  

Jabatan/Status :  

Hari, Tanggal : 

Tempat Wawancara : 

Interviewer :  

Media :  

Pertanyaan Jawaban  

1. Bagaimana keadaan 

lingkungan SMA sewaktu 

kegiatan ini? 

 

2. Bagaimana keadaan 

lingkungan SMA setelah 

kegiatan ini? 

 

3. Bentuk antisipasi apa yang 

dilakukan agar lingkungan 

tetap bersih? 
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2. Hasil Wawancara 

 

A. Guru 

 

Interviewee : Drs. Mirza Agus W. 

Jabatan/Status : Guru Bidang studi PPKN dan Leadership 

Hari, Tanggal  : Jumat, 31 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Perpustakaan 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 

 -Siswa dihimbau aktif mengikuti kegiatan ini 

sebagai wujud ketaatan siswa sebagai seorang 

muslim. 

- menggalang dana untuk berqurban. 

- aktif dalam kegiatan keagamaan termasuk 

Iduladha ini. 

2. Bentuk partisipasi 

apakah yang harus 

siswa lakukan dalam 

kegiatan ini?  Turut aktif disetiap kegiatan yang disiapkan 

oleh sekolah. 

3. Apa tujuan 

diadakannya acara ini 

terhadap siswa SMA 

Al Muslim?  Mengambil hikmah pembelajaran dari 

peristiwa Nabi Ismail dan Ibrahim. 

4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan 

ini? 

 Siswa diharapkan mempunyai nilai-nilai 

ketaatan dan keiklasan seperti Nabi Ibrahim 

dan Ismail 

Memiliki jiwa sosial yang berhubungan 

dengan berbagi seperti orientasinya habblu 

minallah dan habblu minannas yaitu 

hubungan antara tuhan dan hubungan antar 

manusia 
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5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha 

Nasional? 

 Sebenarnya inginnya tepat waktu, tapi karena 

biasanya terkait dengan kalender akademik 

yang mungkin harinya disesuaikan dengan 

kalender nasional. 

6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya? 

 Biasanya itu sudah menjadi kegiatan rutin 

yang direncanakan di program tahunan di 

sekolah sebagai kegiatan perayaan hari besar 

islam. 

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini 

dapat membantu 

meningkatkan rasa 

sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

 Ya Insya allah-lah, anak-anak yang bisa 

mengambil hikmah pembelajaran paling 

enggak sedikit banyak ada nilai nilai sosial di 

dalamnya seperti membagikan daging qurban 

ke masyarakat sekitar di al muslim ini wujud 

dari kepedulian sosial, kepekaan terhadap 

orang-orang sekitar yang tak mampu. 

8. Apa pengaruh kegiatan 

ini terhadap karakter 

siswa?  Ya karena dapat melatih siswa dalam berbagi 

bersama sesama muslim. 

9. Apa yang 

menyebabkan siswa 

kurang meminati 

kegiatan ini? 

 Sebenarnya kalau siswa tidak mengikuti 

kegiatan ini bukan berarti mereka malas 

namun bisa jadi mereka ada rencana 

memperingati Iduladha di lain tempat. 

 

Interviewee : Wahyu Amanah,S.Pd.I 

Jabatan/Status : Guru bidang study B. Inggris 

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Perpustakaan 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban  
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1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 

 - siswa sebagai subjek pelaku dimana siswa 

diajarkan untuk belajar tata cara qurban. 

- siswa diajarkan untuk berbagi dan 

bagaimana prosesnya 

2. Bentuk partisipasi apakah 

yang harus siswa lakukan 

dalam kegiatan ini? 

 Turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

yang ada pada hari itu 

3. Apa tujuan diadakannya 

acara ini terhadap siswa 

SMA Al Muslim? 

 Mengajarkan siswa untuk berbagi karena 

semua siswa al muslim rata-rata dari segi 

ekonomi menengah ke atas artinya jarang 

mereka itu terjun langsung. Sehingga tahu 

siapa saja yang berhak menerima daging 

qurban tersebut, sehingga mereka akan 

memiliki jiwa kepedulian nah ini sebenernya 

tujuannya yaitu menumbuhkan jiwa 

kepedulian. 

4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan ini? 

 Untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada 

sekitar. 

5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha 

Nasional? 

 Ini tergantung dengan kalender akademik 

juga, ataupun kebijakan dari pimpinan. 

6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya?  Untuk al muslim iya. 

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini dapat 

membantu meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

 Untuk kedepannya iya. Artinya ketika 

mereka (siswa Al Muslim) keluar dari al 

muslim kemudian ia akan terjun ke 

masyarakat pasti itu akan bermanfaat sekali. 

Setidaknya secara garis besar mereka tau-lah 

bagaimana caranya, aturannya bagaimana, 

trus diajarkan juga untuk mengumpulkan 

uang qurban itu untuk membeli sapi itu-kan 

nggak langsung artinya siswa diminta secara 

ikhlas, nah keikhlasan itu juga penting setiap 

hari diminta untuk menyisakan uang sakunya 

itu juga salah satu tujuan kita (guru) juga 

seberapa besar-sih siswa itu ada 

kesadarannya. Kalau siswa yang biasa saja 

atau kurang peduli mungkin lebih memilih 

untuk menjajankan uangnya ketimbang 

qurban. Dan ini juga menjadi salah satu 
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tujuan siswa untuk memilih mana yang bagus 

mana yang nggak. 

8. Apa pengaruh kegiatan ini 

terhadap karakter siswa? 

 Berhubungan dengan akhlak, ketika kita 

belajar tentang hakikat berqurban itu dari 

zaman Nabi Ibrahim ketika itu adalah 

ketaqwaannya, disitu kita(guru) pengennya 

anak-anak sma al muslim itu mempunyai 

IMTAQ, salah satu visi misi di al muslim itu 

anak-anak dibekali dengan IMTAQ. Maka 

kita kaitkan dengan setiap pembelajaran itu 

sebenarnya keterkaitan dengan IMTAQ itu 

ada, contoh kalau saya(Wahyu Amanah) 

mengajar bahasa inggris. Keterkaitannya itu 

kalo reading itu iqra, iqra itu apa oo iqra itu 

baca maka al quran itu memerintahkan untuk 

membaca, berarti untuk qolamun, iqra ini ada 

kaitannya dengan IMTAQ. Nah ini sama 

dengan berqurban setidaknya siswa itu biar 

menumbuhkan rasa ketaqwaannya, supaya ini 

lebih mengetahui ajaran islam, inilah 

berqurban, walaupun mereka belum bisa 

menghasilkan uang sendiri, tapi setidaknya 

dengan menyisihkan uang jajannya untuk 

berqurban. Itulah pengorbanan. Pengerbanan 

bisa tidak hanya finansial tapi juga bisa 

banyak hal. Banyak hal dalam artian mungkin 

orang tua yang mungkin mengorbankan 

semua yang ada demi anak, nah anak ini yang 

harus dididik, nih orang tua-mu sudah 

mengeluarkan biaya dan pikiran dan tenaga. 

Setidaknya disekolahkan di sini itu untuk 

apa? Setidaknya orang tua berkorban itu ada 

hasilnya. 

9. Apa yang menyebabkan 

siswa kurang meminati 

kegiatan ini? 

 Karena banyak kepentingan pribadi yang 

menyebabkan ada sebagian siswa yang tidak 

dapat hadir. 

 

Interviewee : Ainun Jariah, S.Pd.I 

Jabatan/Status : Guru Bidang Study Agama 

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp  

Pertanyaan Jawaban  
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1. Apakah peranan siswa 

dalam kegiatan ini? 

 - sisiwa ikut berpartisipasi dalam 

mensukseskan kegiatan ini. 

2. Bentuk partisipasi apakah 

yang harus siswa lakukan 

dalam kegiatan ini? 

 Turut mengamati dan memperhatikan setiap 

acara dan berpartisipasi dalam serangkaian 

kegiatan tersebut. 

3. Apa tujuan diadakannya 

acara ini terhadap siswa 

SMA Al Muslim? 

 Turut mengamati dan memperhatikan setiap 

acara dan berpartisipasi dalam serangkaian 

kegiatan tersebut. 

4. Harapan para guru 

terhadap siswa setelah 

diadakannya kegiatan ini? 

 Memiliki jiwa atau rasa peduli ke kaum-

kaum yang kurang mampu disekitaran Al 

Muslim 

5. Mengapa perayaan 

Iduladha di SMA Al 

Muslim dilakukan h+1 

setelah Iduladha Nasional? 

 Ini tergantung dengan perhitungan hari di 

kalender al muslim yang biasanya melebihkan 

1 hari dari pelaksanaannya 

6. Apakah acara ini 

dilakukan rutin tiap 

tahunnya? 

 Yaa rutin-lah karena-kan ini kegiatan hari 

raya besar umat islam. 

7. Dalam bidang sosial, 

apakah kegiatan ini dapat 

membantu meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap 

lingkungan sekitar? 

 Ya betul sebenarnya sangat membantu 

tinggal prakteknya aja disesuaikan. 

8. Apa pengaruh kegiatan ini 

terhadap karakter siswa? 

 Sudah banyak anak-anak yang memiliki jiwa 

solidaritas terutama dalam bidang berbagi ke 

kaum-kaum yang kurang mampu. 

9. Apa yang menyebabkan 

siswa kurang meminati 

kegiatan ini? 

 Pertama mungkin karena kebanyakan acara 

itu berada diluar/outdoor dimana anak ini kan 

masalah perpanasan dan lain  sebagainya ini 

menjadi hal yang sangat sensitif cuman ini 

kalau dikemas lagi menjadi lebih menarik lagi 

ibu rasa akan lebih menjadi tertarik. 

 

 

 

 

B. Siswa 

Interviewer : Mirza Naufal 

Jabatan/Status : Siswa 

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Parkiran Motor SMA 
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Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban?  Kita dapat merasakan kebersamaan dan 

berbagi untuk sesama kita 

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang 

berqurban?  Kita dapat merasakan kebersamaan dan rela 

berqurban 

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini?  Kita dapat merasakan kebersamaan dan rela 

berqurban. 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

Seru, kebersamaannya, menarik.  

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

 Seru karena kebersamaan. 

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda?  Berdampak kepada bidang sosial melalui 

berbagi. 
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Interviewee : Hadie M. Adrifa 

Jabatan/Status : Siswa 

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Belakang Gedung SMA 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

 Untuk saya sendiri makna berqurban adalah 

kita belajar untuk berbagi kepada orang 

apapun yang kita punya, tidak mesti 

berbentuk uang, bisa dari bentuk makanan. 

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

 Malam takbiran, biasanya dilakukan pada 

sehabis isya biasanya yang bertinggal di 

kampung selalu berkeliling kampung sambil 

bawa obor, potong sapi, domba, kambing, 

biasanya kalu di arab memotong unta. 

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini?  Iya pastinya bisa belajar berbagi, ngga semua 

orang kondisi ekonominya sama gitu. 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

 Pengen makan makannya . 

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

 Alhamdulillah menarik, alhamdulillah 

almuslim juga berpartisipasi dalam perayaan 

Iduladha. Dan disekolah ku (smp) pernah 

sekali tidak melakukannya. 

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda?  Membentuk karakteristik bebagi kepada 

sesama 

 

Interviewee : Rangga A. 

Jabatan/Status : Siswa 

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Lobby SMA 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 
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Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

 Menurut saya makna berqurban itu selalu 

bersyukur yang telah diberikan allah jadi 

setiap rezeki yang diberikan dari allah harus 

bersyukur cara mensyukurinya itu dengan 

berqurban. 

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 
 Motong hewan ternak, dan itu dilakukan 

setelah solat ied, biasanya juga ada takbiran di 

masjid. 

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini?  Mungkin saya bisa selalu bersyukur kepada 

allah. 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini?  Mungkin berlomba-lomba dalam mencari 

kebaikan allah 

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja?  Menarik. Karena setelah disembelih dagiang 

akan di sate. 

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda?  Berdampak dalam hal sabar, bersyukur, 

berbagi. 

 

Interviewee : Dimas Teguh R. 

Jabatan/Status : Siswa 

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Lobby SMA 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 
 Berqurban itu mengorbankan segala sesuatu 

yang kita punya untuk orang lain karena 

setiap harta kita pasti ada hak orang lain juga. 
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2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban  Ada daging, sate, takbiran, pahala, berkah, 

tongseng. 

3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 

 Kita dapat kebersamaan lebih menyatu lagi, 

contohnya masak-masak, melatih 

keterampilan, walaupun hasil dari maskan 

kurang enak tapi tetap bareng bareng 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini? 

 Soalnya mau makan daging. 

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

 Bakar-bakarnya, abis  bakar-bakar comot 

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda? 

 Ngga. 

 

Interviewee : M. Falah Ikkyusan 

Jabatan/Status : Siswa 

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Lobby SMA 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp, dan Kertas 

Pertanyaan Jawaban  

1. Apakah anda mengetahui 

makna berqurban? 

 Kita menunjukkan ketaqwaan kita kepada 

allah trus sebenarnya itu qurban yang diterima 

keridoan allah bukan karena qurbannya, tapi 

karna ketaqwaan kita 

2. Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang berqurban 

 Saat memotong sapi, ada doa-doanya. Takbir. 
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3. Hal apa saja yang dapat 

anda ambil dari kegiatan 

ini? 
 Bisa belajar tata cara memotong hewan 

qurban, kita bisa memahami syariat-syariat 

islam. 

4. Apa yang menyebakna 

anda turut berpartisipasi 

dalam kegiatan ini?  Nanti sewaktu saya besar, saya pengen tau 

bagaimana caranya. Buat masa depan. 

5. Apakah kegiatan ini 

cukup menarik! Dalam 

hal apa saja? 

 Menarik. 

6. Apakah dengan 

diadakannya kegiatan ini 

berdampak pada karakter 

anda?  Bisa, dalam kegiatan motong daging, 

berbagi. 

 

C. Office Boy 

 

Interviewee : Hermansyah 

Jabatan/Status : Office Boy 

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Depan Kamar Mandi Lt. 4 

Interviewer : M. Abdul Ghoni 

Media : Hp 

Pertanyaan Jawaban  

4. Bagaimana keadaan 

lingkungan SMA sewaktu 

kegiatan ini?  

Alhamdulillah sudah bersih, 

5. Bagaimana keadaan 

lingkungan SMA setelah 

kegiatan ini? 

 

Sudah bersih Cuma belum pada di pel, 

belom dibawa peralatan masaknya. 
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6. Bentuk antisipasi apa yang 

dilakukan agar lingkungan 

tetap bersih? 

 Kerjasama, nyiapin kantong sampah 

 

 

 

3. Foto Wawancara  
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