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LAMPIRAN 1 
 

 

No 
 

Pedoman Obserfasi di Lapangan 
 

Ya 
 

Tdk 

1 Memberikan arahan atau motifasi kepada siswa Ya 
 

2 Siswa broken home rapi dalam berpakaian Ya Tdk 

3 Siswa yang broken home menghormati dan menghargai 

Guru 

Ya Tdk 

 

4 
 

Ada perbedaan sifat siswa broken home setelah diberikan 

arahan dari Guru 

 

Ya 
 

 

5 
 

Siswa “broken home” mengikuti kegiatan extrakulikuler 
 

Ya 
 

Tdk 

6 Siswa broken home mengikuti Apel sekolah Ya Tdk 

7 Siswa broken home bertutur kata dengan sopan Ya Tdk 

 

8 
 

Siswa broken home mengikuti peraturan-peraturan yang 

berlaku di sekolah 

 

Ya 
 

Tdk 

9 Siswa broken home mengikuti kegiatan religius / 

keAgamaan 

Ya Tdk 

 

10 
 

Siswa broken home aktif dalam bekerja kelompok dalam 

kelas 

 

Ya 
 

Tdk 

11 Siswa broken home rajin masuk keperpustakan untuk 

mebaca buku 

Ya Tdk 

 

12 
 

Guru umum bekerja sama dengan guru umum dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa broken home 

 

Ya 
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LAMPIRAN 2 

 

Pedoman Wawancara 
 

A. Kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

 

1. Bagaimana tanggapan Bapak dalam peran guru yang mengatasi kesulitan 

belajar siswa “broken home”? 

2. Apakah pembinaan yang dilakukan guru Agama berjalan dengan lancar? 

3. Apakah Bapak ikut serta membantu guru Agama dalam mengatasi kesulita 

belajar pada siswa yang “broken home”? 

4. Bagaimana dampak terhadap siswa dari adanya pembinaan guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar “broken home” ? 

5. Bagaimana harapan kedepan yang hendak dicapai dengan adanya 

pembinaan bagi siswa “broken home” yang mengalami kesulitan belajar ? 

B. Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten 

Konawe Selatan 

1. Apakah Bapak/Ibu sering mempertanyakan kesulitan belajar yang dialami 

siswa keluarga “broken home”? 

2. Apakah ada perbedaan kebiasaan belajar siswa “broken home” dan tidak 

“broken home”? 

3. Bagaimana cara Ibu menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar 

dari keluarga “broken home”? 

4. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah Ibu memberikan pembinaan 

terhadap siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar keluarga “broken 

home”? 

5. Bagaimana perkembangan emosi siswa kesulitan belajar keluarga “broken 

home” setelah belajar Pendidikan Agama Islam? 
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C. Siswa Siswi Broken Home SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe 

Selatan 

1. Apakah anda tahu orang tua anda broken home? 

 

2. Sejak kapan anda mengalami kelurga yang broken home ? 

 

3. Apakah keluarga broken home ini menganggu aktifitas belajar anda ? 

 

4. Apakah ada kendala yang anda rasakan ketika belajar pada saat keluarga 

anda broken home? 

5. Apakah ada pembinaan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam mengatasi kondisi keluarga broken home yang anda 

alami sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar di sekolah maupun di 

rumah ? 

6. Apa harapan anda kedepan dengan kondisi keluarga yang broken home? 
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LAMPIRAN 3 
 

Rekapan Hasil Wawancara Lapangan Peran Guru Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa Keluarga Broken Home. 

a. Kepala Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 
 

 

 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Bagaimana tanggapan 

Bapak dalam peran guru 

yang mengatasi kesulitan 

belajar siswa “broken 

home”? 

Kepala 

Sekolah 

Peran Guru sangat penting 

terutama wali kelas dalam 

memotifasi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar 

terkhusus siswa siswa yang 

“broken home” 

2. Apakah pembinaan 

tersebut berjalan dengan 

lancar? 

Kepala 

Sekolah 

Berdasarkan pengamatan saya, 

ada sedikit kendala dimana 

sebagian siswa yang tidak 

terbuka kepada Guru Agama 

atau wali kelas dengan 

permasalahan yang dia alami. 

3. Apakah Bapak ikut serta 

membantu guru dalam 

mengatasi kesulita belajar 

pada siswa yang “broken 

home”? 

Kepala 

Sekolah 

Iya, tentu membantu kepada 

Guru Agama atau wali kelas 

untuk selalu memberikan 

dorongan,motifasi, dan 

pembinaan kepada siswa yang 

“broken home” 

4. Bagaimana dampak 

terhadap siswa dari adanya 

pembinaan  guru 

Pendidikan Agama Islam 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar “broken home” ? 

Kepala 

Sekolah 

Alahamdulillah  dengan 

diberikannya penguatan 

pembinaan, serta motifasi, 

terhadap siswa “broken home” 

perlahan demi perlahan 

perubahan yang dapat dilihat 

dari siswa “broken home”  

sudah muncul yaitu dengan 

semangat belajar yang mulai 

ada, menghormati guru, dan 

patuh akan praturan-praturan 

yang berlaku di sekolah. 

5. Bagaiman  harapan 

kedepan yang hendak 

dicapai dengan adanya 

pembinaan bagi siswa 

“broken home” yang 

mengalami kesulitan 

Kepala 

Sekolah 

Harapan kami dari pihak 

sekolah terkhusus saya pribadi 

mengharapkan kepada siswa 

siswi “broken home” agar tidak 

terpengaruh dengan kondisi 

yang      ada      di     lingkungan 
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 belajar?  kelurganya, sehingga siswa 

siswi yang “broken home” 

hanya fokus dalam proses 

pembelajaran,baik di sekolah 

maupun luar sekolah, sehingga 

mendapatkan nilai yang 

baik,prestasi yang memuaskan 

dan tentunya masa depan yang 

lebih cerah. 
 

b. Ibu Hasnawati Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Konawe Selatan 

Kabupaten Konawe Selatan 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

 
1. 

Apakah  Bapak/Ibu sering Guru Iya   tentu,   beberapa  kesulitan 
 Pendidikan belajar yang dialami siswa 

mempertanyakan kesulitan Agama yaitu, kekacauan belajar dimana 
 Islam siswa  terganggu  karena adanya 

belajar yang dialami siswa  beban  fikiran  yang menghantui 
  sehingga tidak fokus dalam 

keluarga “broken home”?  belajar,   mengakibatkan siswa 
  memilih untuk menyendiri, 
  siswa yang lambat dalam proses 
  belajar sehingga dibutuhkan 
  waktu   yang   lama   agar siswa 
  tersebut   bisa   memahami  apa 
  yang diajarakn oleh gurunya 

2. Apakah ada   perbedaan Guru Iya  tentu  ada  perbedaan antara 
 Pendidikan siswa yang keluarganya 

kebiasaan belajar siswa Agama “broken home” dan tidak 
 Islam “broken   home”   seperti siswa 

“broken  home”  dan tidak  yang “broken home” cara 
  menerima pelajaran tidak 

“broken home”?  maksimal,   tidak   ada motifasi 
  untuk belajar, melakukan 
  sesuka   hatinya   dalam  proses 
  pembelajaran, malas masuk 
  sekolah, dan kesehatan 
  jasmaninya pun terganggu, 
  sementara siswa yang 
  keluarganya tidak “broken 
  home”  motifasi  dalam  belajar 
  sangat tinggi, aktif dalam proses 
  pembelajaran . 
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3. Bagaimana cara Ibu Guru Sebagai guru Pendidikan 
 Pendidikan Agama Islam demi untuk 

menangani siswa yang Agama meningkatkan   prestasi  siswa, 
 Islam ya  salah satu  yang saya adalah 

mengalami kesulitan  dengan   memberikan motivasi 
  sekaligus sebagai suri tauladan 

belajar dari keluarga  bagi peserta didik, adapun cara 
  atau bentuk-bentuk motivasi 

“broken home”?  yang saya berikan atau lakukan 
  untuk siswa-siswa keluarga 
  “broken home” yaitu 
  memberikan   gambaran orang- 
  orang yang sukses, 
  memberikan contoh-contoh 
  siswa yang berprestasi sehingga 
  siswa siswi yang “broken 
  home” memiliki semangat 
  belajar yang penuh seperti 
  teman lainnya,  kemudian siswa 
  siswi “broken home” agar 
  kiranya   membiasakan   dirinya 
  untuk   berteman  dengan anak- 
  anak yang baik budi pekertinya, 
  yang berprestasi, dan baik 
  akhlaknya sehingga secara 
  otomatis   siswa   siswi “broken 
  home”  akan  mengikuti teman- 
  temannya   kejalan   yang  lebih 
  baik  lagi,  dan  memiliki  masa 
  depan yang cemerlang. 
  Kemudian melakukan 
  Pembimbingan pada siswa 
  keluarga broken home yang 
  saya lakukan selaku guru 
  Pendidikan  Agama  Islam yaitu 
  dengan cara melakukan 
  pendekatan pribadi dengan cara 
  mendekati  siswa  agar menjadi 
  orang   yang   dipercayai  untuk 
  menceritakan masalah 
  pribadinya salah satunya 
  menjalin  hubungan  yang  baik 
  secara personal, menanyakan 
  secara lebih mendalam masalah 
  apa  yang  menjadi kesulitannya 
  untuk memberikan soluasi yang 
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   tepat. Serta guru juga menjadi 

orang tua ke 2 siswa, dalam 

mengajar saya sebagai guru 

memberikan peran dan 

perlakuan yang sama terhadap 

siswa disekolah sebagaimana 

anak saya sendiri dirumah, 

dengan menciptakan kondisi 

belajar yang baik untuk para 

siswa agar siswa merasa 

nyaman didekat saya agar lebih 

mudah memahami kondisi 

belajar siswa sebagaimana 

bimbingan orang tua terhadap 

anaknya dirumah. 

4. Apakah ada   perbedaan Guru Iya, berdasarkan pengamatan 
 Pendidikan saya, ada perubahan yang 

sebelum  dan  sesudah Ibu Agama terjadi   pada   beberapa  siswa- 
 Islam siswi, karena seblum ada 

memberikan pembinaan  pembinaan  siswa-siswi tersebut 
  sering   malas   masuk  sekolah, 

terhadap  siswa-siswi yang  selalu melamun didalam 
  ruangan, memilih untuk 

mengalami kesulitan  menyendiri dari pada bergabung 
  dengan teman-teman   lainnya. 

belajar   keluarga  “broken  Dan setelah diberikan 
  penguatan pembinaan, dan 

home”?  memberikan contoh-contoh 
  yang nyata. Siswa-siswi 
  tersebut  secara  perlahan mulai 
  ada peningkatan dengan 
  aktifnya didalam ruangan.” 

5 Apa  harapan  kedepan Ibu Guru Harapan saya semoga siswa 
 Pendidikan yang “broken home” dapat 

dalam kebiasaan belajar Agama menemukan   jati   dirinya  agar 
 Islam minat   dalam   belajarnya  ada, 

siswa “broken home”  potensi serta bakat yang   ia 
  miliki bisa dikembangkan 
  sehingga walaupun siswa 
  tersebut “broken home” itu 
  bukan   menjadi   suatu kendala 
  untuk berprestasi. 
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c. Bapak H. Idris Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Konawe Selatan 

Kabupaten Konawe Selatan 

 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah Bapak/Ibu sering 

mempertanyakan kesulitan 

belajar yang dialami siswa 

keluarga “broken home”? 

Guru 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Iya, mempertanyakan kesulitan 

belajar siswa, kami juga sudah 

mengamati ketika dalam proses 

belajar berlangsung. dan 

berdasarkan jawaban dari siswa-

siswi keluarga “broken home” 

rata-rata memiliki kesulitan 

belajar dalam lambat 

memahami apa  yang  telah 

diajar kan guru, sehingga akan 

tertinggal dalam mata pelajaran. 

 

2. 
Apakah ada perbedaan 

kebiasaan belajar siswa 

“broken home” dan tidak 

“broken home”? 

Guru 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Iya ada perbedaan siswa 

“broken home” memiliki sifat 

daya saing dengan teman- 

temannya kurang, karena rasa 

ingin tahunya itu sudah kurang 

bahkan tidak ada lagi. 

Sedangkan siswa yang tidak 

“broken home” memiliki 

semangat yang tinggi untuk 

terus berprestasi dan mengasah 

kemampuan yang dimilikinya. 

3. Bagaimana cara Bapak 

menangani siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar dari keluarga 

“broken home”? 

Guru 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

kami selaku guru pendidikan 

agama islam di sekolah ini, 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa khususnya 

keluarga broken home kami 

senantiasa melakukan motivasi 

dan keteladanan peserta didik 

dengan cara diajak untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan 

yang ada di sekolah, khusus 

dalam beribadah seperti 

melakukan sholat dhuha 

bersama dimasjid, sholat jumat, 

yasinan setiap jumat dan 

kegiatan- kegiatan keagamaan 

lainnya. Kemudian bentuk 

motivasi lainnya itu seperti 

ketika       diadakan      kegiatan 
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   kompetisi atau perlombaan- 

perlombaan yang diadakan 

setiap semester, saya kira itu 

termasuk motivasi untuk siswa 

kesulitan belajar keluarga 

“broken      home”   untuk 

meningkatkan prestasi siswa 

karena dari kompetisi tersebut 

siswa dapat belajar bersabar dan 

bersyukur dengan apa  yang 

telah dilaluinya, baik dalam 

keadaan kalah ataupun keadaan 

menang. Dan jika dihubungkan 

dengan siswa kesulitan belajar 

maka siswa tersebut dapat 

menjadikan keluarga yang 

“broken home” sebagai 

motivasinya untuk terus 

berprestasi mengejar cita-cita 

sehingga memiliki masa depan 

yang lebih baik lagi. Kemudian, 

memberikan bimbingan, yang 

mana bimbingan yaitu dengan 

membagi dua bagian, yaitu 

bimbingan pertama dilakukan 

dalam kelas seperti memberikan 

kenyamanan terlebih dahulu 

untuk siswa ketika proses 

pelajaran berlangsung, 

memberikan pula layanan 

tambahan untuk siswa kesulitan 

belajar yang masih mengalami 

masalah dalam memahami 

materi pelajaran yang telah 

dipelajari, kemudian bimbingan 

diluar sekolah seperti 

melakukan pengayaan dan 

pengembangan bakat siswa, 

membuatkan  kelompok- 

kelompok belajar sehingga 

siswa “broken home” dapat 

bergaul dengan teman-teman 

yang baik yang secara tidak 

langsung membawanya untuk 

berprestasi. Serta mengambil 

peran  sebagai  salah  satu orang 
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   tua siswa di sekolah dengan 

memberikan pengajaran yang 

menyenangkan dan saat proses 

pembelajaran tidak membeda- 

bedakan antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya agar 

siswa merasa mendapatkan 

perlakuan yang sama. 
 

 

 

 

 
4 

Apakah ada   perbedaan   

sebelum  dan  sesudah Ibu  
Guru 

memberikan pembinaan Pendidikan 
 Agama 

terhadap  siswa-siswi yang Islam 

mengalami kesulitan 
 

belajar   keluarga  “broken 
 

home”? 
 

 

 

 

 
5 

Apa  harapan  kedepan Ibu  Harapan saya semoga siswa 
  yang “broken home” dapat 

dalam kebiasaan belajar Guru menemukan   jati   dirinya  agar 
 Pendidikan minat   dalam   belajarnya  ada, 

siswa “broken home”? Agama potensi serta bakat yang   ia 
 Islam miliki bisa dikembangkan 
  sehingga walaupun siswa 
  tersebut “broken home” itu 
  bukan   menjadi   suatu kendala 
  untuk berprestasi. 

 

d. Siswa Siswi Broken Home SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten 

Konawe Selatan 

 

1. S.N.A 
 

 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 
Siswa 

Iya saya mengetahuinya 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 
Siswa 

Saya mengalami keluarga yang 

“broken home” sejak saya  

masih kecil tepatnya pada saat 

saya msih SD. 
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3. Apakah keluarga “broken 

home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 

 

 

 
Siswa 

Sudah pasti sangat menggagu 

aktivitas belajar saya,  karena 

hal tersebut menjadikan beban 

dalam kehidupan saya sehingga 

saya selalu kepikiran terus, dan 

hal itu juga membuat kesehatan 

saya terganggu sehingga berat 

badan menurun drastis, 

semangat belajarpun sudah 

mulai berkurang. 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 

 
Siswa 

Kendala yang saya rasakan saat 

orang tua saya “broken home” 

yaitu saya jadi malas untuk 

berprestasi, tidak 

memperhatikan pembelajaran 

ketika guru menjelaskan. 

5. Apakah ada pembinaan 

yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam 

mengatasi  kondisi 

keluarga broken  home 

yang anda alami sehingga 

tidak mengganggu 

aktivitas belajar di sekolah 

maupun di rumah 

 

 

 

 
Siswa 

Iya ada motivasi yang dia 

berikan saya ibu guru Saya 

belum dapat mengatasi hal 

tersebut terhadap keluarga saya, 

akan tetapi saya memilih untuk 

keluar rumah karena saya selalu 

menangis kalau dalam dirumah. 

6. Apa harapan anda kedepan 

dengan kondisi keluarga 

yang “broken home”? 

 

 

 
siswa 

Harapan saya semoga keluarga 

saya kembali utuh lagi, 

sehingga saya tidak perlu 

memikirkan hal-hal mengenai 

masalah yang terjadi pada 

keluarga saya dan saya bisa 

mengejar kembali cita-cita yang 

perna hilang. 
 

2. A.S 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 
Siswa 

Iya saya mengetahuinya 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 
Siswa 

Saya mengalami keluarga yang 

“broken home” sejak tiga tahun 

yang lalu tepatnnya pada saat sy 

masih SMP 

3. Apakah   keluarga “brone Siswa Dengan keluarga yang “broken 
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 home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 home” aktivitas belajar saya 

sangat terganggu karena 

memikirkan masalah yang 

terjadi pada orang tua saya, 

sehingga hal itu sangat 

berpengaruh dengan konsentrasi 

belajar saya baik itu di sekolah 

maupun di rumah. Bahkan 

bukan hanya aktivitas belajar 

saya yang terganggu akan tetapi 

kesehatan saya juga sangat 

tergangggu saya sering sakit 

sehingga jarang masuk sekolah. 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa 

Kendala saat belajar yang saya 

rasakan adalah lambat 

memahami/ mengamati yang 

telah diejalaskn guru, saya juga 

mulai melakukan berbagai 

kesalahan-kesalahan atau 

melanggar sekolah, padahal 

sebelum keluarga saya “broken 

home” saya sama seperti teman- 

teman yang memeiliki potensi 

intelektual yang sama dalam 

menangkap pelajaran dan 

memiliki nilai yang hampir 

sama, saya rasa faktor dimana 

saya mulai lambat dalam belajar 

itu karenakan faktor keluarga 

saya yang sekarang ini. 

5. Apakah ada pembinaan 

yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam 

mengatasi  kondisi 

keluarga broken  home 

yang anda alami sehingga 

tidak mengganggu 

aktivitas belajar di sekolah 

maupun di rumah 

 

 

 

 
Siswa 

Saya belum dapat mengatasi 

hal tersebut namun saya 

berterimahkasih kepada Ibu 

Hasna selaku guru Agama yang 

selalu membimbing saya, dan 

memberikan kasih sayang 

selayaknya kasih sayang orang 

tua kepada anaknya. 

6. Apa harapan anda kedepan 

dengan kondisi keluarga 

yang “broken home”? 

 

 
siswa 

Harapan saya tentu beharap 

agar keluarganya utuh seperti 

keluarga lainnya, sehingga saya 

bisa belajar dengan baik, dan 

berprestasi seperti teman-teman 

lainnya. 
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3. S.G 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 
Siswa 

Iya saya mengetahuinya 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 
Siswa 

Saya mengalami keluarga yang 

“broken home” sejak bapak 

saya mulai tertarik dengan 

perempuan lain. 

3. Apakah keluarga “brone 

home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

Sangat menggangu aktivitas 

belajar saya baik itu disekolah 

maupun dirumah, banyak 

kesulitan belajar yang saya 

rasakan salah satunya 

“kekacauan dalam belajar” 

dimana proses belajar saya 

terganggu karena ketika guru 

menjelaskan pelajaran saya 

kebanyakan melamun dan 

memilih untuk sendiri sambil 

memikirkan kedua orang tua, 

terlebih kedua orang tua saya 

dalam tahap perceraian dan itu 

membuat saya sangat tidak 

bersemangat untuk sekolah,  

saya juga tidak mulai tidak 

memperhatikan guru ketika 

mengajar yang membuat hasil 

belajar saya rendah dibawah 

nilai rata-rata yang telah 

ditetapkan dalam kelas. 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 

 

 

 

 

 
Siswa 

Tentunya ada  kendala  yang 

saya rasakan, misalnya ketika 

saya sedang belajar di rumah 

dan orang tua saya sedang 

bertengkar maka hal tersebut 

akan mengganggu aktivitas 

belajar saya karena konsentrasi 

saat belajar, dan kalau di 

sekolah dalam rungan  saya 

tidak fokus dengan penjelasan 

ibu guru karena pertegkaran 

orang tua saya sangat membuat 

saya frustasi sehingga selalu 

saya fikirkan terus. 
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5. Apakah ada pembinaan 

yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam 

mengatasi  kondisi 

keluarga broken  home 

yang anda alami sehingga 

tidak mengganggu 

aktivitas belajar di sekolah 

maupun di rumah 

 

 

 

 
Siswa 

Saya tidak tahu cara 

mengatasinya, saya memilih 

untuk pergi  kerumah  nenek 

saya dan menceritakan tentang 

orang tua saya. Saya Cuma 

berharap agar orang tua saya 

baik-baik lagi seperti semula 

sehingga saya bisa belajar 

dengan baik seperti teman saya 

yang tidak “broken home” 

6. Apa harapan anda kedepan  

 

siswa 

Semoga keluarga saya baik-baik 

dengan   kondisi keluarga saja terhindari dari kata 

yang “broken home”? perceraian  sehingga  saya  bisa 
 semangat untuk belajar, 
 mengejar cita-cita dan bisa 
 membanggakan kedua orang tua 
 saya. 

 

4. Y.U 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 

 
Siswa 

Iya saya mengetahuinya 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 

 
Siswa 

Saya mengalami keluarga yang 

“broken home” sejak orang tua 

saya memilih untuk bercerai. 

3. Apakah keluarga “brone 

home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 

 

 

 

 

 
Siswa 

Sebelum keluarga saya “broken 

home” motivasi belajar saya 

sangat tinggi yang ingin selalu 

membanggakan kedua orangtua, 

tentunya prestasi saya juga 

cukup memuaskan  karena 

sering mendapatkan pringkat 

antara dua dan tiga, namun 

dengan berjalannya waktu 

perceraian orang tua sayapun 

terjadi dan itu membuat saya 

drop seketika, motivasi untuk 

mendapatkan pringkat dikelas 

sudah  hilang,  dan  saya  mulai 
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   acuh dilingkungan sekolah, 

memilih untuk sendiri. 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 

 
Siswa 

Kendala yang saya rasakan 

seperti, mulai malas masuk 

sekolah, malas untuk belajar, 

dan lebih memilih untuk sendiri 

atau berkumpul dengan teman- 

teman. 

5. Apakah ada pembinaan 

yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam 

mengatasi  kondisi 

keluarga broken  home 

yang anda alami sehingga 

tidak mengganggu 

aktivitas belajar di sekolah 

maupun di rumah 

 

 

 

 
Siswa 

Cara saya mengatasinya yaitu 

tidak ikut campur dalam 

permasalahan orang tua saya, 

karena pada saat ikut campur 

saya dimarahi dan disuruh 

untuk tidak ikut campur dalam 

permasalahan mereka berdua. 

Dan memilih untuk masuk di 

kamar untuk belajar. 

6. Apa harapan anda kedepan 

dengan kondisi keluarga 

yang “broken home”? 

 

 

 

siswa 

Harapan saya sangat besar  

agar keluarga saya baik-baik 

saja, walaupun perceraian 

sudah terjadi namun saya tetap 

berhap untuk keutuhan 

keluarga saya kembali 

sehingga sayapun semangat 

belajar, mengembangkan bakat 

yang saya miliki. 
 

5. A.H 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 
Siswa 

Iya saya mengetahuinya 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 

Siswa 
Saya mengalami keluarga yang 

“broken home” sejak orang tua 

saya memilih untuk berpisah. 
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3. Apakah keluarga “brone 

home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 

 

 
Siswa 

Iya saya tidak fokus 

memperhatikan saat guru 

sedang menjelaskan, karena 

saya selalu memikirkan 

keluarga saya, jadi ketika 

belajar susah untuk masuk 

dalam ingatan yang telah saya 

pelajari. 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 

 
Siswa 

Tentu ada kedala namun saya 

tetap mencoba untuk 

melupakan masalah yang ada 

dikeluarga saya, dengan begitu 

saya bisa fokus ketika proses 

pembelajaran berlangsung 

5. Apakah ada pembinaan  

 

 

 

 

 
Siswa 

Dengan adanya bimbingan dari 
yang dilakukan guru guru   Agama   membuat  saya 

Pendidikan   Agama Islam memahami pentingnya 

terhadap anda dalam Pendidikan  untuk  masa depan 

mengatasi kondisi saya, sehingga meyakinkan 

keluarga broken home diri  saya  bahwa  kondisi yang 

yang  anda  alami sehingga saya alami sekarang ini 

tidak mengganggu bukanlah suatau hambatan 

aktivitas belajar di sekolah untuk melanjutkan cita-cita, 

maupun di rumah saya tentunya akan 
 menunjukkan kepada orang 
 tua,keluarga, teman-teman 
 bahwa   saya   bisa berprestasi 
 dan mengembangkan bakat 
 yang saya miliki 

6. Apa harapan anda kedepan  

 

 

siswa 

Harapan saya sangat besar 

dengan   kondisi keluarga agar  keluarga  saya  baik-baik 

yang “broken home”? saja, walaupun perceraian 
 sudah terjadi namun saya tetap 
 berhap untuk keutuhan 
 keluarga saya kembali 
 sehingga sayapun semangat 
 belajar, mengembangkan bakat 
 yang saya miliki. 
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6. R.E 

 
 

No 
 

Pertanyaan Peneliti 
Narasumber 

Informan 
Hasil Wawancara 

1. Apakah anda tahu orang 

tua anda “broken home”? 
Siswa 

Iya tentu tahu 

2. Sejak kapan anda 

mengalami kelurga yang 

“broken home”? 

 

Siswa 
Sejak ibu saya memang HP, dan 

berteman banyak di Facebook. 

3. Apakah keluarga “brone 

home” ini mengganggu 

aktivitas belajar anda? 

 
Siswa 

Tentu saja menggangu aktifitas 

belajar saya, tapi saya ingin 

menunjukkan bahwa saya bisa 

4. Apakah ada kendala yang 

anda rasakan ketika belajar 

pada saat keluarga anda 

“broken home”? 

 
Siswa 

Ada kendalanya karena 

menggangu konsentrasi saya 

ketika belajar. 

5. Apakah ada pembinaan 

yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam 

terhadap anda dalam 

mengatasi  kondisi 

keluarga broken  home 

yang anda alami sehingga 

tidak mengganggu 

aktivitas belajar di sekolah 

maupun di rumah 

 

 

 

 
Siswa 

Menjadikan “broken home” 

sebagai pengalaman yang dapat 

membawa diri kita kehal yang 

positif lagi, dan  meyakinkan 

diri saya dan membuktikan 

kepada orang tua saya bahwa 

“broken home” tidak 

menghalangi mempengaruhi 

saya untuk terus belajar dan 

terus berprestasi. 

6. Apa harapan anda kedepan 

dengan kondisi keluarga 

yang “broken home”? 

 

 

 

siswa 

Harapan saya semoga Ibu guru 

tidak pernah berhenti untuk 

terus memberikan saya motivasi 

maupun bimbingan agar tetap 

bisa berprestasi seperti teman- 

teman lainnya. Dan harapan 

kedua semoga orang tua saya 

tetap memperhatikan 

pendidikan saya. 
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LAMPIRAN 4 
 

DOKUMENTASI 
 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam mengenai 

Peran Guru dalam mengatasi kesulitan belajar keluarga “broken home” SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 
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Wawancara dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar keluarga “broken 

home” SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 
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Wawancara dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar keluarga “broken 

home” SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 
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Proses pembelajaran namun salah satu siswa “broken home” mengalami gangguan 

kesehatan jasmani seingga tidak aktif seperti teman-teman lainnya di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 
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Dua Siswa “broken home” bolos dalam pelajaran olahraga di SMAN 1 Konawe 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

 

Ketika proses pembelajaran Siswa “broken home” asik main HP ketika Guru 

sedang memberikan tugas individu di SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe 

Selatan. 
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Guru Pendidikan Agama Islam melakukan pembinaan terhadap siswa kesulitan 

belajar keluarga “broken home” SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe 

Selatan. 
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Guru Pendidikan Agama Memberikan Pembinaan dengan cara mendekatkan diri 

kepada agama dengan membaca kitab Al-Qur’an kepada siswa kesulitan belajar 

keluarga “broken home” SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan. 

 
 

Pengambilan Informasi Profil Sekolah SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten 

Konawe Selatan. 
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