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Lampiran 1: Surat izin penelitian  
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Lampiran 2: Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi 

No Aspek yang diamati Ada Tidak 

1 Kondisi lingkungan fisik penelitian √  

2 Penerapan IPM dalam melaksanakan 

pendidikan karakter  

√ 

 

 

3 Proses penerapan pendidikan karakter 

mandiri 

√ 

 

 

4 Indikator dalam melaksanakan 

penguatan pendidikan karakter untuk 

membentuk karakter mandiri 

√ 

 

 

5 Hambatan yang ada dalam membentuk 

karakter mandiri 

√ 

 

 

6 solusi yang dilakukan untuk 

menguarangi hambatan dalam 

membentuk karakter mandiri 

√ 
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Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi 

Pedoman Dokumentasi 

No Aspek yang diamati  Ada Tidak 

1. Pengumpulan data tentang struktur IPM di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu 

√ 

 

 

2. Pengumpulan data visi, misi dan tujuan IPM di 

SMP Muhammadiyah 8 Batu 

√ 

 

 

3. Pengumpulan data tentang kegiatan di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu 

√ 

 

 

4. Pengumpulam data berupa gambar pada saat 

kegiatan berlangsung 

√ 
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Lampiran 4: Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

(Untuk Guru Pembina  IPM) 

 

Nama  : YD 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Hari/Tanggal : 02 09 2019 

 

No Variabel Indikator Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Peranan 

IPM 

dalam 

melaksan

akan 

pendidika

n karakter 

untuk 

membent

uk 

karakter 

mandiri. 

1) Peranan 

Ikatan 

Pelajar 

Muhammadi

yah 

(IPM) 

1. Menurut bapak/ibu, 

apa saja tugas-

tugas yang harus 

dilakukan IPM? 

2. Menurut bapak/ibu, 

apa manfaat IPM 

dalam dunia 

pendidikan dan 

dunia luar? 

3. Apa saja yang 

biasanya dilakukan 

oleh IPM dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan 

karakter? 

1. Di IPM terdapat 8  

bidang-bidang yang di 

kerjakan sesuai bidang 

yang didapat, salah satu 

contoh yakni membantu 

kesiswaan dalam 

melaksanakan PHBI 

2. Mereka lebih disiplin 

dan sudah mengenal 

organisasi itu dengan 

baik sehingga bisa 

berguna bagi sekolah 

dan masyarakat 

3. Dengan menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan 

yang baik, baik itu 

disiplin tanggung jawab, 

solidaritas, dll. 

  2) Proses 

pelaksanaan 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

untuk 

membentuk 

karakter 

mandiri 

1. Menurut bapak/ibu, 

apakah pendidikan 

karakter di 

terapkan dalam 

semua proses 

pembelajaran ? 

2. Menurut bapak/ibu 

apakah dengan 

diterapkannya nilai 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

menjadikan peserta 

didik memiliki 

sikap mandiri ? 

3. Apakah semua 

kegiatan IPM 

menerapkan 

1. Di terapkan mas dari 

dulu, tetapi sekarangkan 

di perkuat lagi menjadi 5 

karakter itu, di IPM juga 

di terapkan karena 

sebagai contoh peserta 

didik lain. 

2. Jelas mas Nilai- nilai 

penguatan pendidikan 

karakter juga dapat 

dilihat dari bagaimana 

prilaku mereka di 

sekolah apalagi dalam 

membentuk karakter 

mandiri, ada beberapa 

hal yang dapat kita 

peroleh dari karakter 

mandiri yakni disiplin, 
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pendidikan 

karakter  ? 

4. Peran apa saja yang 

harus dilakukan 

IPM dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter? 

5. Apakah pihak 

sekolah 

memfasilitasi 

semua kegiatan 

yang dilakukan 

IPM? 

6. Apakah menurut 

anda penguatan 

pendidikan 

karakter sudah 

terealisasikan 

terutama dalam 

membentuk 

katakter mandiri? 

7. Apa bentuk 

kegiatan yang 

dilakukan dalam 

menguatan 

pendidikan 

karakter guna 

menumbuhkan 

karakter mandiri? 

8. Apakah guru 

pembina memiliki 

tujuan dalam 

menciptakan sikap 

mandiri pada 

peserta didik 

maupun pengurus 

IPM? 

kreatif, kerja keras, 

berkepimimpinan, dan 

bertanggung 

jawab.karakter tersebut 

yang akan menjadi dasar 

dari karakter mandiri. 

3. Iya karena untuk 

meningkatkan 

pengetahuan peserta 

didik 

4. Mereka harus bisa 

menjadi contoh bagi 

peserata didik yang lain, 

dan bisa melalui 

kegiatan yang sudah di 

jadwalkan 

5. Mereka semua di 

fasilitasi dari sekolah 

tapi terkadang ada 

bianya yang tidak 

ditanggung sekolah, kita 

juga tinggal mengontrol 

dan mengawasi jalannya 

kegiatan tersebut. 

6. Sudah kembali lagi yang 

awal bahwasannya kita 

menanamkan nilai 

karakter tersebut dari 

masuk sekolah hinga 

pulang sekolah 

7. Contoh disiplin waktu, 

peserta didik harus 

datang pada jam 7 

apabila mereka 

terlambat maka akan 

mendapat hukuman 

8. Tentu karena dengan 

menanamkan karakter 

mandiri tidak hanya 

untuk kebaikan sekolah 

melaikan juga kebaikan 

keluarga maupun 

masyarakat. 

  3) Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

dan solusi 

1. Apakah dampak 

yang terjadi  dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter untuk 

1. Peserta didik lebih 

kreatif dan disiplin 

dalam melaksanakan 

pembelajaran 
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peran IPM 

dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

untuk 

membentuk 

karakter 

mandiri 

membentuk 

karakter mandiri di 

SMP 

Muhammadiyah 8 

Batu? 

2. Apakah penyebab 

munculnya faktor 

penghambat dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter terutama 

untuk membentuk 

karakter mandiri di 

SMP 

Muhammadiyah 8 

Batu ? 

3. Apakah solusi yang 

diberikan oleh 

sekolah dalam 

mengatasi 

hambatan yang 

muncul dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan 

karakter terutama 

dalam membentuk 

karakter mandiri? 

2. Bahwasannya kendala 

yang sering di hadapi 

oleh para penguru IPM 

yakni kurangnya percaya 

diri mereka terhadap 

apa yang mereka 

lakukan dan masih 

bekerja dengan 

kelompok- kelompok 

tertentu sehingga masih 

kurang dalam melakukan 

interaksi antara satu 

dengan yang lain. 

3. Dalam melaksanakan 

kegiatan saya 

memberikan tugas-tugas 

yang dimana mereka 

bisa berinteraksi antara 

satu dengan yang 

lainnya, saya juga 

memberikan bimbingan 

atau motivasi kepada 

para pengurus IPM 

supaya bisa bekerja 

sama antar tiap bidang. 

Mereka juga membuat 

program kerja yang 

mereka inginkan sendiri 

sehingga kita hanya 

memberikan arahan dan 

dukungan kepada 

mereka. 
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Pedoman Wawancara 

(Untuk Pengurus IPM) 

 

Nama  : YS 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Hari/Tanggal : 05 09 2019 

 

No Variabel Indikator Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Peranan IPM 

dalam 

melaksanakan 

pendidikan 

karakter 

untuk 

membentuk 

karakter 

mandiri. 

1. Peranan Ikatan 

Pelajar 

Muhammadiyah 

(IPM) 

1. Menurut adek 

apakah IPM itu? 

2. apa saja tugas-

tugas yang harus 

dilakukan IPM? 

3. Menurut apa 

manfaat IPM 

dalam dunia 

pendidikan dan 

dunia luar? 

 

1. Organisasi yang ada 

di sekolah dan 

mewakili peserta 

didik 

2. Membantu 

kegitankegiatan 

yang ada di sekolah 

3. Meningkatkan rasa 

tanggung jawab atas 

apa yang di 

kerjakan, melatih 

berbicara, percaya 

diri dan 

bersosialisasi 

  2. Proses 

pelaksanaan 

penguatan 

pendidikan 

karakter dalam 

membentuk 

karakter 

mandiri 

1. Apakah 

pendidikan 

karakter di 

terapkan dalam 

semua proses 

kegiatanIPM? 

2. Apakah dengan 

diterapkannya 

pendidikan 

karakter 

menjadikan 

peserta didik 

memiliki sikap 

mandiri? 

3. Peran apa saja 

yang harus 

dilakukan IPM 

dalam penguatan 

pendidikan 

karakter? 

4. Apakah menurut 

anda penguatan 

pendidikan 

karakter sudah 

1. Iya, karena dalam 

melaksanakan 

kegiatan kita harus 

memberikan 

pengetahuan pada 

peserata didik 

bagaimana 

mengajarkan prilaku 

yang baik 

2. Iya, karena mereka 

tidak lagi 

bergantung pada 

yang lain, mereka 

harus bekerja keras 

sendiri 

3. Kita sebagai contoh 

untuk peserta didik 

lain sehingga kita 

harus bisa disiplin, 

kreatif. Dsb. Dalam 

melkaukan suatu 

kegiatan 

4.  Sudah mas, kita 

lihat dari bagaimana 
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terealisasikan 

terutama dalam 

membentuk 

katakter mandiri? 

5. Apa bentuk 

kegiatan yang 

dilakukan dalam 

menguatan 

pendidikan 

karakter guna 

menumbuhkan 

karakter mandiri? 

6. Apakah IPM 

memiliki tujuan 

dalam 

menciptakan 

sikap mandiri 

pada peserta didik 

maupun anggota 

IPM? 

7. Apakah terdapat 

peraturan atau 

tata tertib sekolah 

terkait dengan 

peran IPM dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

 

mereka berani 

melakukan suatu 

kegiatan dengan 

tanggung jawab 

yang sudah di 

berikan 

5. melakukan kegiatan- 

kegiatan yang 

menanamkan 

pendidikan karakter 

seperti LDKS, MMB, 

Phbi dll. 

6. Tujuannya agar 

peserta didik lebih 

semangat belajar, 

disiplin tidak 

bergantung pada 

orang lain dan bisa 

berguna bagi 

sekolah dan 

masyarakat 

7. Ada contohnya 

dengan tidak 

melanggar tat tertib 

sekolah 

  3. Kendala dan 

solusi  peran 

IPM dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter untuk 

membentuk 

karakter 

mandiri 

1. Menurut anda apa 

saja kendala 

dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan 

karakter untuk 

membentuk 

karakter mandiri? 

2. Apakah solusi 

yang diberikan 

oleh IPM dalam 

mengatasi 

hambatan yang 

muncul dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan 

karakter terutama 

1. Sebagian besar 

masih ada yang 

bergantung pada 

orang lain dan Rasa 

percaya diri yang 

kurang 

menyebabkan suatu 

tindakan yang akan 

kita lakukan ragu-

ragu untuk dilakukan 

karena masih belum 

yakin akan apa yang 

akan dilakukan dan 

membuat grogi 

ketika akan 

melakukan suatu 

pekerjaan 

2. Kita harus 

memberikan 
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dalam 

membentuk 

karakter mandiri 

3. Apakah dampak 

dari penguatan 

pendidikan 

karakter untuk 

membentuk 

karakter mandiri? 

 

dukungan supaya 

mereka bisa 

mempunyai sikap 

mandiri, dengan 

begitu mereka akan 

termotivasi dan bisa 

membentuk karakter 

mandiri. Jika mereka 

tidak di berikan 

dukungan mereka 

akan minder dan 

akan terus 

bergantung pada 

orang lain. 

3. Mereka lebih disiplin 

dan bertanggung 

jwab dalam 

melaksanakan suatu 

kegiatan baik 

disekolah maupun di 

luar sekolah 
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Pedoman Wawancara 

(Untuk Peserta Didik) 

 

Nama  : FN 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Hari/Tanggal : 10 09 2019 

No Variabel Indikator Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Peranan IPM 

dalam 

melaksanakan 

pendidikan 

karakter 

untuk 

membentuk 

karakter 

mandiri. 

1. Peranan Ikatan 

Pelajar 

Muhammadiyah 

(IPM) 

1. Apakah peran IPM 

itu sangat di 

butuhkan? 

2. Apakah peran IPM 

sejauh ini sudah 

baik? 

3. Apa manfaat siswa 

yang sudah anda 

rasakan dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter? 

1. Sangat pak karena 

mereka mewakili kita 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

2. Sudah, dilihat 

bagimana mereka 

sudah bekerja keras 

dalam melaksanakan 

tugas mereka 

3. Kita lebih disiplin, 

tepat waktu kreatif 

tanggung jawab, dll. 

 

  2 Proses 

pelaksanaan 

penguatan 

pendidikan 

karakter untuk 

membentuk 

karakter mandiri 

1. Apakah 

pendidikan 

karakter di 

terapkan dalam 

kegiatan IPM ? 

2. Apakah selama 

kegiatan IPM 

menjadikan peserta 

didik memiliki 

karakter mandiri ? 

3. Peran apa saja 

yang sudah 

dilakukan IPM 

dalam penguatan 

pendidikan 

karakter? 

4. Apakah menurut 

anda penguatan 

pendidikan 

karakter sudah 

terealisasikan 

terutama dalam 

membentuk 

katakter mandiri? 

1. Iya kita di suruh 

untuk melakukan 

berbagi kegiatan 

agar kita lebih baik 

lagi 

2. Iya, karena kegiatan 

tersebut 

berhubungan 

dengan kegiatan 

sehari-hari 

3. Mereka llebih 

disiplin, terus 

mereka juga 

mengingatkan apa 

yang harus 

dilkakukan siswa 

4. Sudah contohnya 

dalam kegiatan 

LDKS siswa di 

tuntut untuk lebih 

disiplin dan 

berkepimimpinan, 

MMB, kita lebih 

mengenal budaya, 

dan lebih kreatif  
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5. Apakah wujud 

penerapan dari 

penguatan 

pendikan karakter 

dan sikap mandiri  

di SMP 

Muhammadiyah 8 

Batu ? 

5. Kita belajara 

bagaimana karakter 

yang baik dari 

masuk sekolah 

hingga pulang, 

seperti tepat waktu, 

mengaji, sholat 

berjamaah, izin 

menggunakan kartu 

name take, dll. 

  3.  Kendala dan 

solusi  peran IPM 

dalam penguatan 

pendidikan karakter 

untuk membentuk 

karakter mandiri 

1. Menurut anda apa 

saja kendala IPM 

dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan karakter 

untuk membentuk 

karakter mandiri? 

2. Apakah solusi yang 

diberikan oleh IPM 

dalam mengatasi 

hambatan yang 

muncul dalam 

melaksanakan 

penguatan 

pendidikan karakter 

terutama dalam 

membentuk 

karakter mandiri 

3. Apakah dampak 

dari kegiatan yang 

dilakukan IPM 

dalam penguatan 

pendidikan karakter 

untuk membentuk 

karakter mandiri? 

1. Kalau saya melihat 

pengurus IPM atau 

ipm ini masih 

kurangnya percaya 

diri mereka, ada 

yang maulu-malu 

dan ada yang masih 

belum lancar 

menyampaikan 

informasi di depan 

orang banyak. 

2. Merka harus sering 

belajar bagaimana 

meningkatkan 

kepercayaan diri 

mereka dan kan 

mereka juga yang 

mewakili kita jadi 

harus bisa lebih 

bekerja keras, dan 

mereka harus 

meminta pendapat 

dari guru pembina 

maupun guru-guru 

yang lain. 

3. Dampaknya ya kita 

lebih disiplin, 

berkemimpinan, 

yidak bergantung 

pada yang lain, 

menjaga kebersihan, 

dll. 
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Lampiran 5: Susunan Kepengurusan IPM 

 

KEPENGURUSAN PIMPINAN RANTING 

IPM SMP MUHAMMADIYAH 8 BATU 

PERIODE 2018-2019 

 
Ketua Umum     : Muhammad Yarais Habile 

Wakil Ketua Umum    : Syifa Fadhilla Firli 

 

Ketua (Organisasi)    : Aviadera Sekar Wangi 

Ketua (Perkaderan)    : Risa Rizkyna Amelia 

Ketua (Kajian Dakwah Islam)  : Alifindy Annajwah Fillah  

Ketua (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) : Anggi Amanda Putri 

Ketua (Apresiasi Seni Budaya Olahraga) : Moreno Al Husein Irawan 

Ketua (Kewirausahaan)   : Amanda Naurah Zahrani 

Ketua (IPMawati)    : Zahwa Arel Syah Putri 

Sekretaris Umum    : Andreal Myrza Darmawan 

Sekretaris (Organisasi)   : Hafidazun Nur Aiyah 

Sekretaris (Perkaderan)   : Fauzan Arnanta 

Sekretaris (Kajian Dakwah Islam)  : Agista Noor Azizah 

Sekretaris (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) : Farhat Sofyan Thalib 

Sekretaris (Apresiasi Seni Budaya Olahraga) : Geizha Nathania Faradhiba 

Sekretaris (Kewirausahaan)   : Muhammad Zidan 

Sekretaris (IPMawati)    : Maulidina Eka Hidayati  

Bendahara Umum    : Arik Dwi Purwanto 

Anggota (Organisasi) : Adiatma Kanugrahan, Ari Zidan   

Anggota (Perkaderan) : Virra Nurani Ramadhoni, Revandi  

  Iman Firmansyah  

Anggota (Kajian Dakwah Islam) : Fitri Amelia Rahmatullah, Raihan  

Anggota (Pengkajian Ilmu Pengetahuan) : Harun ar rasyid, Muhammad Azka  

Anggota (Apresiasi Seni Budaya Olahraga) : Gendhis Karunia Cipta Kencana,  

  Alifah Dhea Lingga Priska  

Anggota (Kewirausahaan)   : Rangga Bagus Putra Yanto  

Anggota (IPMawati)    : Ajeng Andy Pangesti 
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Lampiran 6: Visi Dan Misi Kepengurusan IPM  

 

KEPENGURUSAN PIMPINAN RANTING 

IPM SMP MUHAMMADIYAH 8 BATU 

 

Visi: Terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil  

dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam sehingga 

terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. 

Misi:  

1. Memperjuangkan nilai-nilai islam sebagai rahmatan lil alamin 

2. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan pelajar muslim melalui kaderisasi, 

pendampingan dan advokasi. 

3. Meningkatkan kesadaran pelajar tentang ilmu penegtahuan, keterampilan 

dan teknologi 

4. Mengembangkan potensi pelajar guna membentuk masyarakat yang baik 

bagi sekolah dan masyarakat.    
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Lampiran 7: hasil pengamatan aktivitas kemandirian pengurus IPM dalam  

  melakukan kegiatan organisasi 

 

Indikator 

 

Aspek yang diamati 

Nilai  

Skor 

 

Ket. 1 2 3 4 

Disiplin a. Memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan 

yang bermanfaat 

b. Tidak menunda 

pekerjaan 

  √ 

 

 

√ 

 3 

 

 

3 

Baik 

 

 

Baik  

Total 3  

Kreatifitas a. Kelancaran berfikir 

b. Keluwesan befikir 

c. Mengembangkan 

gagasan 

  

 

√ 

√ 

√ 

 3 

3 

3 

Baik 

Baik 

Baik  

Total 3  

Kepemimpinan a. Berani tampil di muka 

umum 

b. Percaya kepada 

kemampuan diri 

sendiri 

c. Berani bertanya saat 

menemui kesulitan 

d. Berani 

mengemukakan 

pendapat 

e. Berbicara lancar saat 

berada di hadapan 

banyak orang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

Sangat baik 

 

Cukup  

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Total 3,50  

Kerja keras a. Melakukan tugas 

tanpa diperintah orang 

lain 

  √ 

 

 

 3 

 

 

Baik  
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b. Menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan orang 

lain 

c. Puas dengan hasil 

yang diperoleh 

√ 

 

 

√ 

 

3 

 

 

3 

 

Baik 

 

 

Baik  

Total 3  

Tanggung 

jawab 

a. Berani mengakui 

kesalahan 

b. Berani menerima 

risiko atas perbuatan 

yang dilakukan 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 2 

 

3 

Cukup 

 

Baik  

Total 2,5  

 

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist Kategori Penilaian :  

4 = sangat baik,  3 = baik,  

2 = cukup,   1 = kurang  

Nilai  =  Skor Perolehan × 50  

2 

Aspek Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan  
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Lampiran 8: kegiatan Sekolah 
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Lampiran 9: Dokumentasi 

            

Ket: peserta didik bersalaman          Ket: peserta didik tepat waktu sekolah 

    

               
Ket: peserta didik mengikuti LDKS  Ket: pengarahan tentang  

      kepemimpinan 

 

 

           

Ket: Pengarahan LDKS oleh kepala sekolah Ket: kegiatan upacara 
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Ket: kegiatan MMB (Ludruk)   Ket: Kegiatan MMB (reog) 

    

 

 

 

           
  

Ket: kegiatan MOS       Ket: kegiatan MOS  

 

 

 

    

Ket: wawancara dengan informan         Ket: wawancara dengan informan  
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Ket: wawancara dengan informan          Ket: wawancara dengan informan  

 


