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LAMPIRAN
1. DAFTAR INFORMAN WAWANCARA
NO
1.
2.
3.
4.

NAMA INFORMAN
La Paida, S.Pd.,MM
Samsul, S.Pd
La Samata, S.Ag
Yoris

POSISI/JABATAN
Kepala sekolah
WaKasek Kurikulum
Guru PAI
Siswa

2. PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

N
O
1.

NAMA
INFORMAN
La Paida,
S.Pd.,MM

2.

Samsul, S.Pd

PERTANYAAN
HASIL
WAWANCARA
WAWANCARA
1. Apakah sarana dan prasarana 1. Sarana dan prasarana di sekolah
di sekolah Sudah memadai?
kami memang Tak selengkap
seperti sekolah-sekolah di kota
Namun untuk fasilitas Atau sarana
belajar Sudah cukup sesuai
Dengan kondisi dan Jumlah siswa,
terlebih Lagi pemerintah sudah
Cukup baik memberikan
pelayanan pada dunia Pendidikan
dengan Diberikannya berbagai
Proyek pengadaan gedung KBM
dan yang fasilitas lain sebagai
Penunjang pembelajaran
2. Apakah sekolah Sudah
2. Buku untuk mata pelajaran PAI
menyediakn Buku untuk mata
sudah Tersedia walaupun

pelajaran PAI ?
3. Apakah bukunya Sudah
memadai dan Sesuai
kurikulum ?

3.

La
Samata, 4. Sistem apa yang Bapak pakai
S.Ag
dalam mengajar PAI ?

3.

4.

5. Apakah sistemnya Sudah
efektif ?

5.

6. Penerapan apa yang Dipakai
dalam mengajar PAI ?

6.

Jumlahnya terbatas Karena suplay
buku Masih belum maksimal.
Buku yang disediakan Sekolah
sudah sesuai dengan yang
Distandarkan oleh
pemerintah, yaitu buku yang
menggunakan K13.
Di sekolah kami sudah
menerapkan K13 yang
Dicanangkan oleh pemerintah,
walaupun Pada dasarnya kami
Menganggap hal ini agak sulit,
namun dengan Adanya insiatif
dari Pemerintah seperti
Banyaknya pelatihan pelatihan
yang Dilaksanakan baik itu
Ditingkat kabupaten Ataupun
provinsi dan Dilibatkan semua
guru Maka memberi kami
Tambahan pemahaman tentang
K13.
Pengelolaan Pembelajaran atau
Pengelolaan kelas sebelum proses
Pembelajaran itu Memang sangat
penting Karena maksimalnya
Tujuan pembelajaran Dalam kelas
itu salah Satunya ditentukan juga
oleh guru yang akan mengajar
pada jam tersebut, guru sangat
menekankan kedisiplinan dalam
pembelajaranapalagi pembelajaran
Pendidikan Agama Islam, karena
Kedisiplinan itu menjadi
Salah satu cara yangtepat agar
peserta didik rajin Untuk hadir dan
Mengikuti pelajaran Secara
maksimal
Pendekatan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam Di SMA
N 1 Kambowa Mungkin terkesan
pendekatan yang lama, namun itu
sudah menjadi pendekatan yang

7. Bagaimana Pengelolaan kelas
agar siswa efektif dalam
menerima mata pelajaran
PAI?

8. Bagaimana cara Menciptakan
suasana kelas yang positif
Pada saat pembelajaran PAI ?

9. Pendekatan apa yang dipakai
dalam mata pelajaran PAI ?

tepat yaitu pendekatan
keteladanan, karena pendekatan
ini memberikan contoh yang nyata
tentang ilmu yang merekapelajari
di sekolah. Contoh misalkan shalat
kalua gurunya tidak memberikan
contoh maka siswa pun merasa
bahwa shalat itu hanya sematamata pelajaran saja bukan untuk
diakukan
7. Siswa yang tidak aktif dalam
proses Pembelajaran kadang
Membuat kita bingung Dalam
mengajar, karena Tidak semua
guru Mempunyai metode yang
Menyenangkan atau Membangun
motivasi Belajar siswa, namun
seorang guru harus
mempersiapkan diri dalam segala
kemungkinan yang terjadi dalam
proses pembelajaran, terutama
dalam menyiapkan metode atau
cara agar siswa turut serta aktif
dalam proses pembelajaran.
8. Pengelolaan Pembelajaran atau
Pengelolaan kelas sebelum proses
Pembelajaran itu Memang sangat
penting Karena maksimalnya
Tujuan pembelajaran Dalam kelas
itu salah Satunya ditentukan juga
oleh guru yang akan mengajar
pada jam tersebut, guru sangat
menekankan kedisiplinan dalam
pembelajaranapalagi pembelajaran
Pendidikan Agama
Islam, karena Kedisiplinan itu
menjadi Salah satu cara yang tepat
agar peserta didik rajin untuk
hadir dan mengikuti pelajaran
secara maksimal
9. Pendekatan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam

10. Metode apa ?

11. Bagaimana usaha Bapak
menghadapi siswa yang tidak
Peduli dengan PAI ?

12. Bagaimana usaha Bapak
ketika siswa Sulit menerima

Di SMA N 1 Kambowa Mungkin
terkesan pendekatan yang lama,
Namun itu sudah menjadi
pendekatan yang tepatyaitu
pendekatan keteladanan, karena
pendekatan ini memberikan
contoh yang nyata tentang ilmu
yang mereka pelajari di sekolah.
Contoh misalkan shalat kalua
gurunya tidak memberikan contoh
maka siswapun merasa bahwa
shalat itu hanya semata-mata
pelajaran saja bukan untuk
diakukan
10. Untuk metode pembelajaran yang
kami lakukan di sekolah Terutama
pada mata pelajaranPendidikan
Agama Islam tentunya Metode
utamanya yaitu Metode ceramah,
karena Metode ceramah itu
Sudah menjadi metode yang
banyak diguakan dan kami anggap
tepat, Kemudian ada juga metode
lain yang kami kombinasikan agar
siswa Itu tidak bosan atau Senang
menerima pelajaran
11. Siswa yang tidak aktif dalam
proses Pembelajaran kadang
Membuat kita bingung Dalam
mengajar, karena Tidak semua
guru Mempunyai metode yang
Menyenangkan atau Membangun
motivasi Belajar siswa, namun
seorangguru harus mempersiapkan
diri dalam segala kemungkinan
yang terjadi dalam proses
pembelajaran, terutama dalam
menyiapkan metode atau cara agar
siswa turut serta aktif dalam
proses pembelajaran.
12. Ketika siswa tidak aktif maka guru
makakamiSelalu mengkobinasikan

mata pelajaran PAI ?

13. Bagaimana usaha bapak agar
siswa Aktif belajar PAI ?

14. Apakah bapak sering
melakukan evaluasi Setelah
menerima Mata peajaran ?

15. Bagaimana hasil Evaluasi
siswa?

Metode atau biasa Membuat kuis
agar Membengun antusias atau
Partisipasi siswa dalam Proses
pembelajaran.
13. seorang guru harus
mempersiapkan diri dansegala
kemungkinan yang terjadi dalam
proses pembelajaran, terutama
dalam menyiapkan metode atau
cara agar siswa turut serta aktif
dalam proses pembelajaran.
Ketika siswa tidak aktif maka
guru maka kami selalu
mengkobinasikan metode atau
biasa membuat kuis agar
membengun antusias atau
partisipasi siswa dalam proses
pembelajaran.
14. Pada setiap satu materi
Pembelajaran tentunya kami
mengadakan Evaluasi
pembelajaran Dan itu bukan hanya
Berlaku pada mata pelajara agama
Islam saja, namun berlaku untuk
semua mata pelajaran. Khususnya
untuk mata pelajaran Pendidikan
agama Islam kami melakukan
evaluasi juga untuk menentukan
setiap materiitu bias dipahami atau
tidak, seorang guru berhasil atau
tidak karena belum tentu semua
materi yang kami sampaikan
dipahami dengan baik,
evaluasinya dilakukan secara lisan
dan tulisan. Jika hasil evaluasinya
Belum maksimal maka guru
melakukan rimedial
15. Hasil evaluasi cukup Variatif
nilainya, ada yang mencapai KKM
ada yang tidak, tergantung
Pada Kepadatan materi Atau
kompetensi dasar.

4.

Yoris

16. Apakah siswa sudah Disiplin
pada saat belajar PAI ?

17. Apakah kalian aktif Dalam
mengikuti pembelajaran PAI ?

16. Kedisiplinan siswa dalam
Mengikuti pelajaran pedidikan
agama islam Memang sudah
cukup Baik dilihat dari jumlah
siswa yang selalu mengikuti
pembelajaran rata-rata setiap
kehadiran siswa sangat baik,
kecuali pada saat hujan deras atau
banjir yang sering terjadi itu biasa
menjadi salah satu kendala siswa
untuk hadir di sekolah dalam
mengikuti proses pembelajaran
17. pada saat belajar cukup aktif,
karena sebagian dari kami
bertanya dan terkadang terjadi pro
dan kontra dalam sebuah materi.

