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Lampiran 1: Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Dena sekolah SMA Negeri 9 Kendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1-28 RKB (Ruang Kelas Berteori) 

A Lantai 2 Ruang Kepala Sekolah 

B Lantai 2 Ruang Guru 

C Lantai 2 Ruang Tata Usaha 

D Lantai 3 Ruang Wakasek Kurikulum 

E Lantai 3 Ruang Wakasek Kesiswaan 

F Lantai 3 Ruang Wakasek Humas 

G Lantai 3 Ruang Wakasek Sarpras 

H Lantai 3 Koord. BK 

I Lantai 3 Konsultasi BK 

J Lantai 2 Perpustakaan 

K Lantai 1 Lab Fisika 

K1 Lantai 1 Ka. Lab Fisika 

M Lantai 1 Lab Biologi 

M1 Lantai 1 Ka Lab Biologi 

N Lab Agama 

O Mushala 

P Tempat Wudhu 

Q Ruang Seni 

R Ruang OSIS 

S Ruang UKS/PMR 

T Ruang Penjas 

U Ruang Satpam 

V Gudang 

W Gazebo 

X Kantin 

Y Greenhouse 

Z Halaman/lapangan Upacara/ 

area parker 

Toilet 

Pohon/Taman Bunga 
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2. Sejarah Singkat SMA 9 Negeri Kendari 

SMA Negeri 9 Kendari berdiri pada tahun 2004. SMA Negeri 

9 Kendari bukanlah sebuah unit gedung baru melainkan sekolah ini 

adalah bekas SMK 3, namun karena terasa sempit akhirnya mereka 

tinggalkan sekolah ini. Sekolah ini juga pernah ditempati untuk SKB 

(sanggar kegiatan belajar), dan dinas pendidikan kota. Sekolah ini 

dulu fokusnya adalah sekolah olahraga, sehingga banyak atlet di sana, 

namun seiring berjalannya waktu yang umum sudah terlalu banyak 

masuk maka hilanglah olahraga itu, dan dari tahun 2004 sampai 

dengan sekarang eksis dengan SMA Negeri 9 Kendari. 

3. Profil Sekolah 

Nama Sekolah   : SMA Negeri Kendari  

Alamat   : Jln. Diponegoro No. 108 

Kelurahan   : Punggaloba 

Kecamatan  : Kendari Barat  

Kab/Kota    : Kendari 

Provinsi   : Sulawesi Tenggara (Sultra) 

Kode Pos   : 93123 

No Telpon   : (0401) 3131633 

E-Mail    : sman9kdi@yahoo.com 

Website    : http://www.sman9kdi.sch.id 

NNS    : 30.1.20.6005.001 

NPSN   : 40403136 

Pendirian Sekolah  : 9 September 2004 

Nama Kepala Sekolah : 1. M. Jafar  S. Pd., M. Pd (Pls. : 2004 s.d 2005) 

     2. Drs. H. La Ode Asyikin Azimu (Alm) (2005 s.d 2008) 

     3. Drs. Tryanto MS., M. Pd  (2008 s.d 2011) 

     4. Drs. Nengah Nrgara, M.Hum, M.Fil.H (2011 s.d 2018) 

    5. H. Abd. Rahman M.,S.Pdi., M.Si. (Februari 2018 s.d  

mailto:sman9kdi@yahoo.com
http://www.sman9kdi.sch.id/
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2020) 

6. Dr. Aslan, S.Pd., M.Pd (2020 s.d sekarang) 

NIP    : 19620530 198703 1 010 

Pangkat/Gol. Ruang  : Pembina Utama Muda, IV/C 

Jumlah GT  : 51 Orang 

Jumlah GTT  : 7 Orang 

Jumlah TAS Tenaga  : 7 Orang terdiri atas : 

Administrasi Sekolah) PNS : 3 Orang 

Tenaga Honorer   : 4 Orang 

Tenaga Satpam   : 2 Orang 

Jumlah Rombel   : 28 Kelas terdiri dari : 

1. Kelas X = 9 Rombel  

2. Kelas XI = 10 Rombel  

3. Kelas XII = 10 Rombel 

Jumlah Siswa   : 1.025 Orang 

Luas Tanah   : 6.205 m
2 
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4. Struktur Organisasi SMA Negeri 9 Kendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
Dr. Aslan S.Pd., M.Pd, 

Komite 
Alwi Genda 

Pengelola Lab 
1. Laode Ibrahim, S.Pd.,M.Pd, 
(Lab Kimia) 
2. Usman, S.Pd  (Lab Fisika) 
3. La 0de Rudi S.Pd (Lab Biologi) 
3. Jafar S.Pd.,S.Kom 
(Lab Komputer) S.Pd  
4. Fridayanti Achmad, (Lab IPS) 
5. Sartini, S.Pd (Lab Agana) 

 

Pengelola Perpustakaan 
Yohana Tingho, S.Pd 

Kepala Tata Usaha 
Hartina S.E 

Wakasek Kurikulum 
1.Sarifuddin Luuli, S.PdI 
2.Usman, S.Pd 

Wakasek Kesiswaan 
1.Andi Rusjaya, S.Pd 
2.Ibnu Sar, S.Pd 
 

Wakasek Sarpras 
1.Rahman,S.Pd.,M.Pd 
2.Muh. Hariun, S.Pd., 
M.Pd 
 

Wakasek Humas 
1.Laode Rudi, S.Pd 
2. Yasir, S.Pd 

 

Tim Kerja Peng. 
Sekolah 

Muh.Hariun, 
S.Pd.,M.Pd 

Tim Kerja PAS 
Jafar, 

S.Pd.,S.Kom 

Tim Kerja 
Adiwiyata 
Herman, 
S.Pd.,MA 

 
Koord.MGMP 

 

Tim Kerja Imtaq 
Sartini, S.Pd 
 

Koord.BK 
Hj. Sitti 

Bunayyah 

Kimia  
Indriani, S.Pd 

Matematika 
Yeni Dian 

S.Pd.,M.Pd.,MA 

Agama 

Sartini, S.Ag  
 

PKn 
Hj.St.Wardha.S.,

S.Pd 

Bhs.Inggris 
Ardince 

S.M.S.,S.Pd.,M.Pd 

Bhs Indonesia  
Rajatin, S.Pd 

Fisika  
Asni Jaya S.Pd 

Biologi 
Rasni 

S.Pd.,M.Pd 

TIK 
Jafar 

S.Pd.,M.Kom 

Penjaskes 
Emba Bani S.Pd 

Seni Budaya 
Lisnawati 

Meusu.,S.Pd 

Sejarah  
Sudarso.,S.Pd.,M

.Pd 

Geografi 
Muh.Rusdin 

N.,S.Pd 

Ekonomi 
Fridayanti A. 

S.Pd 

MULOK 
Nurhaedah 
Abbas., S.P 

Bahasa Arab  
Ismawati Has S.Pd 
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5.  Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 9 Kendari 

 Visi  

Unggul dalam prestasi, menguasai IPTEK, peduli dan 

berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) 

 Misi 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara afektif 

dan menyenangkan serta melaksanakan penilaian secara 

komprehensif, berkelanjutan dan transparan sehingga GSA 

(Gain Score Achievemen) yang dicapai setiap tahun 

meningkat 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan ekstra kulikuler 

dalam rangka menguasai IPTEK dan membekali siswa 

dengan Lifeskill 

c. Meningkatkan disiplin, kesadaran dan ketaatan dalam 

perilaku dan penampilan sesuai dengan tata tertib sekolah 

serta semangat keunggulan pada seluruh warga sekolah 

dalam belajar, bekerja dan berkarya 

d. Menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, aman, 

tertib dan berciri masyarakat belajar 

e. Melaksanakan ibadah dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari 

f. Meningkatkan partisipatif stakeholders sekolah dalam 

pelestarian, peningkatan kualitas, mencegah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup. 
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 Tujuan 

a. Rata-rata GSA meningkat lebih besar dari 1;5 dan siswa 

mencapai standar ketuntasan belajar nasional lebih dari 

75% 

b. Lebih dari 40% siswa mampu menguasai TIK dalam 

mencari ilmu pengetahuan dan lebih dari 30% siswa dapat 

berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris 

c. Jumlah siswa yang dapat diterima di PT negeri meningkat 

melalui jalur non tes (SNMPTN) maupun melalui tes 

(SBMPTN maupun jalur tes lain) lebih dari 50% 

d. Meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti dan 

berprestasi dalam lomba olimpiade Sains, Debat bahasa 

Inggris, KIR di tingkat kota, Provinsi maupun Nasional 

e. Memiliki kelompok PMR, Pramuka, Tim Seni, Tim 

Olahraga, Paskibraka, Drum Band yang mencapai prestasi 

tertinggi dalam lomba tingkat kota, Provinsi dan Nasional 

f. Menerapkan Managemen Partisipatif dalam pengelolaan 

sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder 

g. Kehadiran siswa dalam mengikuti proses PBM >95% 

ketidak hadiran dalam PBM <5% 

h. Tingkat kinerja guru mata pelajaran dan guru BK >95% 

i. Tingkat kinerja Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

dan Tata Usaha >95% 
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j. Tingkat kinerja Pegawai Tata Usaha, Pustakawan, 

Laboran, Satpam dan Cleaming Service >95% 

k. Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah maksimal 5% 

l. Lingkungan sekolah semakin tertib, aman dan asri serta 

mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya 

lingkungan 

m. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang 

aktivitas belajar baikn di kelas maupun di luar kelas. 
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Lampiran 2: Daftar Informan 
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No. Hari/ 

Tanggal 

Waktu Informan Pertanyaan Jawaban (Bahasa 

Asli) Informan 

Bahasa Peneliti Ket. 

1. Senin 1 

Februari 

2021 

09.00 

Wita 

Wakasek 

Kurikulum 

 

a. Bagaimana sejarah 

singkat sekolah 

ini? 

b.  Berapa jumlah 

guru PAI di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

c. Bagaimana sikap/ 

interaksi sesama 

siswa yang 

berbeda agama? 

d. Di sekolah ini 

kalau acara besar 

Islam seperti 

Maulid dan Isra’ 

Mi’raj apakah 

siswa non muslim 

ikut berpartisipasi? 

e. Apakah di sekolah 

ini pernah terjadi 

perselisihan antara 

siswa beda agama? 

f. Jika tidak pernah 

terjadi, apakah ada 

faktor atau kiat-

a. Sekolah ini berdiri 

tahun 2004, pada 

waktu itu karena 

dirasa urgen sekali 

bahwa perlu dibentuk 

lagi dengan arus 

siswa yang banyak 

sehingga oleh 

pemerintah daerah 

dibentuklah satu 

sekolah baru, di 

mana sekolah ini 

sebenarnya bukan 

UGB (Unit Gedung 

Baru) melainkan ini 

adalah bekas SMK 3 

dulu, dulu mereka 

sekolahnya di sini, 

tapi karena mereka 

terasa sempit 

sehingga mereka 

tinggalkan inin 

sekolah. Gedung ini 

sebenarnya sudah 

a. Sekolah ini 

berdiri tahun 

2004, pada waktu 

itu karena dirasa 

urgen sekali jadi 

perlu dibentuk 

lagi sekolah baru 

sebab jumlah 

siswa yang 

semakin banyak, 

sekolah ini 

sebenarnya bukan 

UGB (Unit 

Gedung Baru) 

melainkan ini 

adalah bekas 

SMK 3 dulu, dulu 

mereka 

sekolahnya di 

sini, tapi karena 

mereka terasa 

sempit sehingga 

mereka 

tinggalkan 

Wawancara 

kepada 

wakasek 

kurikulum ini 

dilakukan di 

sekolah, 

tujuannya 

adalah untuk 

mengetahui 

gambaran 

umum 

tentang 

sekolah ini. 
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kiat yang 

dilakukan sekolah 

dalam hal ini? 

 

 

berulan-ulang kali 

ditempati, sudah 

pernah ditempati 

oleh SKB (Sanggar 

Kegiatan Belajar), 

sudah pernah 

ditempati oleh dinas 

pendidikan kota, 

sehingga pada waktu 

itu didirikanlah 

sekolah ini.  

Sebenarnya fokusnya 

pada waktu 

berdirinya sekolah 

ini, ini sekolah 

olahraga dulu 

awalnya, makanya 

dulu pada waktu 

dibentuk pertama 

banyak atlet di sini. 

Tapi lambat laun di 

mana yang umum itu 

terlalu banyak masuk 

sehingga olahraga itu 

hilang, dan berdirimi 

dari 2004 sampai 

sekarang ini eksis 

SMA 9 Kendari. 

sekolah ini. 

Gedung ini 

sebenarnya sudah 

berulan-ulang kali 

ditempati, sudah 

pernah ditempati 

oleh SKB 

(Sanggar 

Kegiatan Belajar), 

sudah pernah 

ditempati oleh 

dinas pendidikan 

kota, sehingga 

pada waktu itu 

didirikanlah 

sekolah ini.  

Sebenarnya fokus 

sekolah ini  pada 

waktu berdirinya 

adalah sekolah 

olahraga dulu 

awalnya, 

makanya dulu 

pada waktu 

dibentuk pertama 

banyak atlet di 

sini. Tapi lambat 

laun di mana 
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b. Guru PAI di sini 

sekarang ada 4, ibu 

Sartini, ibu Waiya, 

ibu Hawania, dan 

satu guru honorer 

tetapi menerima 

sertifikasi yaitu ibu 

Rajewang. 

c. tidak ada masalah, 

toleransi tetap 

berlangsung. Kalau 

hari Jum’at di sini 

kan Jum’at bertaqwa, 

ada kegiatan 

Imtaqnya. Masing-

masing sudah 

diberikan oleh 

gurunya (pembinaan) 

bgeitu. Kalau pagi 

karena yang Islam 

terlalu banyak di 

bawah tempatnya 

(lapangan), yang 

kristen punya 

ruangan tersendiri, 

yang beragama hindu 

juga punya ruangan 

pembinaan tersendiri. 

yang umum itu 

terlalu banyak 

masuk sehingga 

olahraga itu 

hilang, dan 

berdirilah dari 

2004 sampai 

sekarang ini dan  

eksis dengan 

nama SMA 9 

Kendari. 

b. Guru PAI di sini 

sekarang ada 4, 

ibu Sartini, ibu 

Waiya, ibu 

Hawania, dan satu 

guru honorer 

tetapi menerima 

sertifikasi yaitu 

ibu Rajewang. 

c. tidak ada masalah, 

sikap toleransi 

tetap diterapkan. 

Kalau hari Jum’at 

di sini ada 

namanya Jum’at 

bertaqwa, ada 

kegiatan 



 

90 
 

Kalau kita di sini itu 

seperti nilai-nilai 

agama itu 

dikembalikan oleh 

gurunya masing-

masing. Kalau 

misalnya tidak 

pernah datang ke 

Gereja itu bukan 

urusan kita, yang 

jelasnya eksekusi 

nilai itu, kita hanya 

menerima nilai jadi 

dari guru agamanya, 

kalau misalnya 

belum diberikan kita 

kosongkan nilai. 

Artinya kita serahkan 

kepada mereka 

dalam pembinaan 

akhlaknya mereka 

sendiri-sendiri, 

masalah budi pekerti 

akhlak itu 

dikembalikan ke 

guru agamnya 

masing-masing. 

d. Kalau ada maulid di 

Imtaqnya. 

Masing-masing 

siswa sudah 

diberikan 

pembinaan oleh 

gurunya. Pada 

saat kegiatan 

karena yang Islam 

terlalu banyak jadi 

ditempatkan di 

lapangan, yang 

kristen juga punya 

ruangan 

tersendiri, yang 

beragama hindu 

juga punya 

ruangan 

pembinaan 

tersendiri. Kalau 

kita di sini itu 

seperti nilai-nilai 

agama itu 

dikembalikan oleh 

gurunya masing-

masing. Kalau 

misalnya tidak 

pernah datang ke 

Gereja itu bukan 
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sini itu bunga male 

itu full di  bawah, 

perkelas satu male, 

jadi kalau 30 kelas 

berarti 30 male. 

Siswa non muslim 

ikut menimbrung 

juga, mereka bantu 

bikin male. Karena 

ketika juaranya juara 

kelas juga, bukan 

juara yang beragama 

Islam. sehingga 

kadang mereka juga 

ikut membantu, 

kadang ikut 

menyumbang juga, 

kalau misalnya 

disuruh bawa telur 

mereka datang juga 

bawa walaupun 

bukan agamanya. 

e. Alhamdulillah tidak 

pernah ada, toleransi 

dan saling 

menghargai masih 

ada. Apalagi sudah 

diatur oleh aturan 

urusan kita, yang 

jelasnya masalah 

nilai itu kita hanya 

menerima nilai 

jadi dari guru 

agamanya, kalau 

misalnya belum 

diberikan kita 

kosongkan 

nilainya. Artinya 

kita serahkan 

kepada mereka 

dalam pembinaan 

akhlaknya mereka 

sendiri-sendiri, 

masalah budi 

pekerti akhlak itu 

dikembalikan ke 

guru agamnya 

masing-masing. 

d. Kalau ada acara 

maulid di sini, 

bunga male full di  

bawah, perkelas 

mengumpul satu 

male, jadi kalau 

30 kelas berarti 30 

male. Siswanon 
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sekolah, ada aturan 

tata tertib yang 

mengatur semuanya. 

f. Himbauan dari guru 

agama sebagai salah 

satu bimbingan 

misalnya menasehati 

siswanya. Di sini 

misalnya kalau hari 

Jum’at katika siswa 

muslim yang laki-

laki pergi sembahnya 

Jum’at, maka guru 

agama non muslim 

melakukan 

pembelajaran dengan 

siswanya, jadi 

mereka juga tidak 

saling mengganggu. 

Bahkan anak-anak 

disini mereka yang 

menghimbau supaya 

jangan mengganggu 

mereka. Apalagi di 

dalam kurikulum kan 

sudah ada itu, kalau 

misalnya dari mata 

pelajaran agama di 

muslim ikut 

memabntu juga, 

karena ketika 

juara yang 

mendapat juara itu 

kelas juga, bukan 

cuma yang 

beragama Islam. 

sehingga kadang 

mereka juga ikut 

membantu, 

kadang ikut 

menyumbang 

juga, kalau 

misalnya disuruh 

bawa telur mereka 

datang juga bawa 

walaupun bukan 

perayaan 

agamanya. 

e. Alhamdulillah 

tidak pernah ada, 

toleransi dan 

saling menghargai 

masih ada. 

Apalagi sudah 

diatur oleh aturan 

sekolah, ada 
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dalamnya muatan 

kurikulumnya 

termasuk itu, PKN 

juga diajarkan 

tentang toleransi. 

aturan tata tertib 

yang mengatur 

semuanya 

f. Himbauan dari 

guru agama 

sebagai salah satu 

bimbingan 

misalnya 

menasehati 

siswanya. Di sini 

kalau hari Jum’at 

ketika siswa 

muslim yang laki-

laki pergi shalat 

Jum’at, maka guru 

agama non 

muslim 

melakukan 

pembelajaran 

dengan siswanya, 

jadi mereka juga 

tidak saling 

mengganggu. 

Bahkan anak-anak 

disini mereka 

yang menghimbau 

supaya jangan 

saling 
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mengganggu. 

Apalagi di dalam 

kurikulum sudah 

diatur itu, 

misalnya 

pelajaran agama 

salah satu muatan 

pembelajarannya 

adalah tentang 

toleransi, mata 

pelajaran PKN 

juga diajarkan di 

dalamnya tentang 

toleransi. 

2.  Selasa 2 

Februari 

2021 

16.00 

Wita 

Sartini S.Ag 

(Guru PAI) 

a. Bagaimana respon 

siswa dengan 

mata pelajaran 

PAI? 

 Semangat atau 

tidak? 

 Adakah 

perubahan 

sikap setelah 

mengikuti 

pelajaran PAI 

khususnya 

materi 

toleransi? 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Alhamdulillah 

semangatnya 

anak-anak dalam 

belajar 

pendidikan 

agama Islam 

antusias, 

walaupun 

semangat ya 

pastilah ada satu 

dua tiga yang 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Alhamdulillah 

anak-anak 

sangat 

semangata dan 

antusias dengan 

pelajaran PAI. 

Namun 

walaupun 

semangat  ya 

ada juga satu 

dua orang yang 

Wawancara 

kepada Ibu 

Sartini S.Ag 

yang 

merupakan 

salah satu 

guru PAI di 

SMA Negeri 

9 Kendari ini 

dilakukan di 

rumah 

informan, 

tujuan dari 

wawancara 
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b. Strategi apa yang 

ibu gunakan 

dalam 

menanamkan nili-

nilai toleransi 

baik ketika proses 

pembelajaran 

maupun di luar 

pembelajaran? 

c. Apakah siswa non 

muslim tetap 

dikelas dan 

mendengarkan 

pelajaran saat 

pembelajaran 

PAI? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan siswa 

di SMA Negeri 9 

Kendari? 

e. Apa saja kendala 

yang ibu hadapi 

saat proses 

pembelajaran dan 

penanaman nilai-

nilai toleransi? 

f. Bagaiamana cara 

ibu mengatasi 

kurang semangat, 

tidak semua. 

Apalagi yang 

basicnya memang 

sering ikut 

kajian-kajian 

pasti bersemangat 

luar biasa. 

 Ya jelas pasti ada 

apalagi kalau 

disertai dengan 

contoh 

b. Dinasehati, 

diberikan nasehat 

yang baik berkaitan 

dengan sikap saling 

menghargai, saling 

membantu, misalnya 

seperti kalau ada 

temannya yang 

membutuhkan satu 

bantuan disuruh 

supaya membantu 

dengan niat yang 

ikhlas, karena kalau 

tanpa niat yang 

ikhlas itu sia-sia. 

c. Pada saat saya 

kurang 

semangat, tidak 

semua 

semangat. Tapi 

kalau siswa 

yang sering ikut 

kajian-kajian 

dia sangat 

bersemangat. 

 Jelas ada 

perubahan, 

apalagi dalam 

memberi materi 

disertai dengan 

contoh. 

b. Diberikan 

nasehat agar 

saling 

menghargai, 

saling 

membantu. 

Misalnya seperti 

kalau ada siswa  

membutuhkan 

bantuan  maka 

disampaikan 

supaya 

membantu 

ini adalah 

untuk 

meneliti dan 

mengetahui 

strategi yang 

digunakannya 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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kendala yang 

dihadapi tersebut? 

 

 

mengajar kadang 

ada yang di dalam, 

saya lihat siswanya 

kalau memang dia 

tidak mengganggu 

temannya pada saat 

belajar agama Islam 

saya izinkan, tapi 

kalau saya lihat 

orangnya ricuh saya 

suruh di luar, 

apalagi kalau kita 

mau bahas masalah 

keimanan, kan tidak 

enak kita 

menyinggung 

masalah keyakinan 

ketika dia di kelas. 

d. Hari Jum’at ada 

Imtaq, kemudia 

biasa kalau 

menjelang puasa ada 

pesantren kilat, 

kadang kita panggil 

penceramah dari 

luar juga untuk 

memberikan 

ceramah kalau 

temannya itu 

dengan hati yang 

ikhlas. Karena 

tanpa keikhlasan 

itu sia-sia. 

c. Pada saat  

mengajar kadang 

ada yang di 

dalam, tapi saya 

lihat siswanya 

kalau memang 

dia tidak 

mengganggu 

temannya pada 

saat belajar 

agama Islam 

saya izinkan, tapi 

kalau saya lihat 

orangnya ricuh 

saya suruh di 

luar, apalagi 

kalau kita mau 

bahas masalah 

keimanan dan 

keyakinan, kan 

kurang baik kita 

menyinggung 

masalah 
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siswa-siswa lagi 

merasa jenuh, ketika 

kegiatan Isra’ 

Mi’raj, Maulid itu 

kita panggil 

penceramah dari 

luar. 

e. Kendalanya itu bagi 

anak-anak yang 

tidak mau 

mendengar dan 

susah diatur, kan 

kadang walaupun 

kita mengarahkan 

harus begini dan 

begitu tapi kalau 

memang anaknya 

sendiri yang tidak 

mau berubah ya 

susah, tapi kalau 

anaknya yang baik 

dan mendengar, satu 

kali kita arahkan 

langsung 

mengiyakan. 

f. Disampaikan bahwa 

kita di sini semua 

bersaudara. Kalau 

keyakinan ketika 

mereka di kelas. 

d. Hari Jum’at ada 

Imtaq, kemudia 

biasa kalau 

menjelang bulan 

puasa ada 

pesantren kilat, 

kadang sekolah 

panggil 

penceramah dari 

luar untuk 

memberikan 

ceramah kalau 

siswa-siswa lagi 

merasa jenuh, 

dan juga ketika 

kegiatan Isra’ 

Mi’raj, Maulid 

itu kita panggil 

penceramah dari 

luar. 

e. Kendalanya itu 

apabila anak-

anak tidak mau 

mendengar dan 

susah diatur, kan 

kadang walaupun 
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bagi anak yang 

nakal itu biasa saya 

nda berani itu 

seperti cubit atau 

memukul. Saya 

selama mengajar di 

sana alhmadulillah 

saya hindari yang 

namanya mencubit 

dan memukul. Tapi 

saya ancam dia, 

penilaian guru ada 

di absen. Jadi kalau 

misalnya sikapnya 

baik ada plusnya, 

begitu juga kalau 

sikapnya kurang 

bagus ada minusnya. 

kita 

mengarahkan 

harus begini dan 

begitu tapi kalau 

memang anaknya 

sendiri yang 

tidak mau 

berubah ya 

susah, tapi kalau 

anaknya yang 

baik dan 

mendengar, satu 

kali kita arahkan 

langsung 

mengiyakan. 

f. Disampaikan 

bahwa kita di sini 

semua 

bersaudara. 

Kalau bagi anak 

yang nakal itu 

biasa saya tidak 

berani main fisik 

seperti cubit atau 

memukul. Saya 

selama mengajar 

di sana 

alhmadulillah 
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saya hindari yang 

namanya 

mencubit dan 

memukul. Tapi 

saya ancam dia, 

penilaian guru 

ada di absen. Jadi 

kalau misalnya 

sikapnya baik 

ada plusnya, 

begitu juga kalau 

sikapnya kurang 

bagus ada 

minusnya. 

3. Rabu 3 

Februari 

2021 

11.00 

Wita 

Waia S.Ag 

M.Pd. (Guru 

PAI) 

a. Bagaimana respon 

siswa dengan 

mata pelajaran 

PAI? 

 Semangat atau 

tidak? 

 Adakah 

perubahan 

sikap setelah 

mengikuti 

pelajaran PAI 

khususnya 

materi 

toleransi? 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Sangat semangat 

sekali karena 

gurunya juga 

menarik, itu juga 

dari guru penentu 

 Iya, pertama kita 

jelaskan antara 

sesama ada 

toleransi, ada 

saling 

menghargai, 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Sangat 

semangat 

sekali karena 

gurunya juga 

menarik dalam 

memberi 

materi, karena 

guru juga 

penentu. 

 Iya, pertama 

kita 

Wawancara 

dengan Ibu 

Waia S.Ag 

M.Pd yang 

merupakan 

salah satu 

guru PAI di 

SMA Negeri 

9 Kendari ini 

dilakukan di 

kampus 

Pasca Sarjana 

Unhalu, 

tujuan dari 
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b. Strategi apa yang 

ibu gunakan 

dalam 

menanamkan nili-

nilai toleransi 

baik ketika proses 

pembelajaran 

maupun di luar 

pembelajaran? 

c. Apakah siswa non 

muslim tetap 

dikelas dan 

mendengarkan 

pelajaran saat 

pembelajaran 

PAI? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan siswa 

di SMA Negeri 9 

Kendari? 

e. Apa saja kendala 

yang ibu hadapi 

saat proses 

pembelajaran dan 

penanaman nilai-

nilai toleransi? 

f. Bagaiamana cara 

ibu mengatasi 

adalah 

perubahan. 

Karena itu setiap 

hari Jum’at kita 

adakan Imtaq, di 

dalam Imtaq itu 

kita jelaskan dan 

bukan dalam 

ruangan saja. Di 

dalam perlakuan 

sehari-hari juga 

contohnya di 

dalam apel, 

dalam kegiatan 

apapun antara 

umat beragama. 

Itu sudah dengan 

sendirinya dia 

muncul. 

b. Dengan 

menyampaikan dan 

menasehati bahwa 

misalnya di dalam 

satu tempat duduk 

ada agama lain, 

bagaimana caranya 

menghargai, 

menghargai ketika 

jelaskanbahwa 

antara sesama 

harus ada 

toleransi, 

saling 

menghargai, 

hal ini tentu 

membawa 

perubahan. 

Karena itu 

setiap hari 

Jum’at kita 

adakan Imtaq, 

di dalam 

Imtaq itu kita 

jelaskan. Di 

dalam 

perlakuan 

sehari-hari 

juga 

contohnya di 

dalam apel, 

dalam 

kegiatan 

apapun antara 

umat 

beragama. Itu 

sudah dengan 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

meneliti dan 

mengetahui 

strategi yang 

digunakannya 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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kendala yang 

dihadapi tersebut? 

 

berbicara, 

mengahargai sikap 

dan perlakuan.  

Kalau di dalam 

pembelajaran agama 

khususnya di dalam 

kelas itu, siswa non 

muslim itu mereka 

sudah tahu diri, ada 

yang mau mengikuti 

ada juga yang keluar 

ke perpustakaan. 

c. Ada yang keluar ada 

juga yang di dalam, 

karena mereka 

kadang senang 

dengan penjelasan 

saya. Dan memang 

juga ada kaitannya 

dengan mereka 

punya pemahaman 

dengan yang saya 

ajarkan. 

d. Setiap hari Jum’at 

itu ada Imtaq. Juga 

ada tiap tahunnya 

Maulid dan Isra’ 

Mi’raj. 

sendirinya dia 

muncul sikap 

toleransi. 

b. Dengan 

menyampaikan 

dan menasehati  

misalnya ketika 

satu tempat 

duduk dengan 

agama lain, 

bagaimana 

caranya 

menghargai, 

menghargai 

ketika berbicara, 

mengahargai 

ketika 

berpendapat.  

Kalau 

pembelajaran 

agama khususnya 

di dalam kelas 

itu, siswa non 

muslim itu sudah 

tahu diri, ada 

yang mau 

mengikuti ada 

juga yang keluar 
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e. Kendalanya 

sebenarnya kalau 

saya tidak adaji 

kendala, karena 

siswa-siswanya juga 

responsif. Cuma itu 

saja yang fanatik, 

yang ikut kajian. 

Tapi kan itu hanya 

seberapa hanya satu 

dua orang. 

f. Pendekatan secara 

khusus dia, 

memberikan 

pengertian secara 

khusus, meneliti dan 

menanyakan di 

mana pengajiannya, 

dengan siapa. Dan 

saya kasih tahu dia 

hati-hati jangan 

terlalu. 

ke perpustakaan. 

c. Ada yang keluar 

ada juga yang di 

dalam, karena 

mereka kadang 

senang dengan 

penjelasan saya. 

Dan memang 

juga ada 

kaitannya apa 

yang saya 

ajarkan dengan 

yang mereka 

pahami. 

d. Setiap hari 

Jum’at ada 

Imtaq. Ada juga  

tiap tahunnya 

Maulid dan Isra’ 

Mi’raj. 

e. Kendalanya 

kalau bagi saya 

sebenarnya bisa 

dibilang tidak 

ada, karena 

siswa-siswanya 

juga responsif. 

Cuma itu saja 
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yang fanatik, 

karena ikut 

kajian. Tapi kan 

itu hanya 

seberapa, hanya 

satu dua orang. 

f. Melakukan 

pendekatan 

secara khusus, 

memberikan 

pengertian secara 

khusus, meneliti 

dan menanyakan 

di mana 

pengajiannya, 

dengan siapa. 

Dan saya beri 

tahu dia agar 

hati-hati jangan 

terlalu fanatik. 

4. Jum’at 5 

Februari 

2021 

14.00 

Wita 

Rajewang 

S.Ag (Guru 

PAI) 

a. Bagaimana respon 

siswa dengan 

mata pelajaran 

PAI? 

 Semangat atau 

tidak? 

 Adakah 

perubahan 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Semenjak saya 

mengajar di SMA 

9 mulai 2014, 

respon siswa itu 

memang harus 

a. Respon siswa 

dengan mata 

pelajaran PAI. 

 Semenjak saya 

mengajar di 

SMA 9 mulai 

2014, respon 

siswa itu 

Wawancara 

dengan Ibu 

Rajewang 

S.Ag yang 

merupakan 

salah satu 

guru PAI di 

SMA Negeri 
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sikap setelah 

mengikuti 

pelajaran PAI 

khususnya 

materi 

toleransi? 

b. Strategi apa yang 

ibu gunakan 

dalam 

menanamkan nili-

nilai toleransi 

baik ketika proses 

pembelajaran 

maupun di luar 

pembelajaran? 

c. Apakah siswa non 

muslim tetap 

dikelas dan 

mendengarkan 

pelajaran saat 

pembelajaran 

PAI? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan siswa 

di SMA Negeri 9 

Kendari? 

e. Apa saja kendala 

yang ibu hadapi 

ditekankan 

karena 

pendidikan 

agama itu kan 

pelajaran utama, 

mereka semangat 

juga kalau belajar 

agama, kalau kita 

jelaskan mereka 

perhatikan baik-

baik. 

 Jelas ada, kalau 

kita jelaskan 

tentang 

bagaimana 

contoh 

kesopanan, kita 

saling 

menghargai. Kita 

jelaskan tentang 

kita orang Islam 

bagaimana di 

hadapan  sesama 

manusia 

kemudian di 

hadapan Allah, 

nah disitu siswa 

merasa terkesan 

memang harus 

ditekankan 

karena 

pendidikan 

agama itu kan 

pelajaran 

utama, mereka 

semangat juga 

kalau belajar 

agama, kalau 

kita jelaskan 

mereka 

perhatikan 

baik-baik. 

 Jelas ada, 

kalau kita 

jelaskan 

tentang 

bagaimana 

contoh 

kesopanan, 

kita saling 

menghargai. 

Kita jelaskan 

tentang kita 

orang Islam 

bagaimana di 

hadapan  

9 Kendari ini 

dilakukan di 

rumah 

informan, 

tujuan dari 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

meneliti dan 

mengetahui 

strategi yang 

digunakannya 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 



 

105 
 

saat proses 

pembelajaran dan 

penanaman nilai-

nilai toleransi? 

f. Bagaiamana cara 

ibu mengatasi 

kendala yang 

dihadapi tersebut? 

dan terlihat 

perubahan sikap-

sikapnya ketika 

di luar kelas. 

Kemudian juga 

memang kita 

guru itu 

membekali siswa 

kalau ketemu 

sesama teman 

saling begini, 

sama gurunya 

juga begini. 

Begitu juga 

dengan siswa 

yang agama lain, 

artinya kita itu 

harus saling 

menghargai 

walaupun 

berbeda agama. 

b. Pertama saya masuk 

mengucapkan 

salam, kemudian 

sebelum masuk ke 

materi materi saya 

memberikan 

nasehat-nasehat, 

sesama 

manusia 

kemudian di 

hadapan 

Allah, nah 

disitu siswa 

merasa 

terkesan dan 

terlihat 

perubahan 

sikapnya 

ketika di luar 

kelas. 

Kemudian 

juga memang 

sebagai guru 

tela 

membekali 

siswa kalau 

ketemu 

sesama teman 

saling begini, 

sama gurunya 

juga begini. 

Begitu juga 

dengan siswa 

yang agama 

lain, artinya 



 

106 
 

suruh mengaji siswa 

satu-satu, saya suruh 

juga menghafal 

Asamaul Husna dan 

menyanyikan 

sebelum 

pembelajaran, dan 

saya mewajibkan 

hal ini kepada 

mereka. 

c. Pada umumnya 

mereka keluar, 

walaupun ada satu 

dua orang yang di 

ruangan. Tapi 

dikasih tahu yang 

tetap di ruangan 

agar tidak 

mengganggu 

temannya yang 

sedang belajar. 

d. Ada setiap hari 

Jum’at itu Imtaq, 

umat Islam 

tempatnya di 

lapangan, dan 

agama yang lain 

juga disediakan 

kita itu harus 

saling 

menghargai 

walaupun 

berbeda 

agama. 

b. Pertama saya 

masuk 

mengucapkan 

salam, kemudian 

sebelum masuk 

ke materi materi 

saya memberikan 

nasehat-nasehat, 

suruh mengaji 

siswa satu-satu, 

saya suruh juga 

menghafal 

Asamaul Husna 

dan menyanyikan 

sebelum 

pembelajaran, 

dan saya 

mewajibkan hal 

ini kepada 

mereka. 

c. Pada umumnya 

mereka keluar, 
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tempat khusus. Ada 

juga Maulid dan 

Isra’ Mi’raj tiap 

tahunnya. 

e. Tidak adaji, aman-

amanji, nda adaji 

masaalah. Cuma 

memang ada satu 

dua orang yang agak 

nakal, tapi saya rasa 

itu bukanlah 

kendala, tinggal kita 

bagaiamana 

menyikapi saja, 

menyikapi anak-

anak yang begituan. 

f. Kalau anak-anak 

kapatuli sekali itu 

ada sanksi saya kasi, 

seperti saya panggil 

ke depan saya suruh 

menghafal surah-

surah pendek. Tapi 

kalau saya tidak bisa 

tangani sendiri saya 

lapor perwaliannya, 

nnti perwaliannya 

yang bawa ke BK. 

walaupun ada 

satu dua orang 

yang di ruangan. 

Tapi diberi tahu 

yang tetap di 

ruangan agar 

tidak 

mengganggu 

temannya yang 

sedang belajar. 

d. Ada setiap hari 

Jum’at Imtaq, 

umat Islam 

tempatnya di 

lapangan, dan 

agama yang lain 

juga disediakan 

tempat khusus. 

Ada juga Maulid 

dan Isra’ Mi’raj 

tiap tahunnya. 

e. Bagi saya tidak 

ada, aman-aman 

saja, nda ada 

masaalah. Cuma 

memang ada satu 

dua orang yang 

agak nakal, tapi 
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Dan saya tidak mau 

tindaki, karena 

anak-anak sekarang 

kalau ditindaki 

tambah jadi. 

saya rasa itu 

bukanlah 

kendala, tinggal 

kita bagaiamana 

menyikapi saja, 

menyikapi anak-

anak yang seperti 

itu. 

f. Kalau anak-anak 

kapatuli sekali  

ada sanksi saya 

kasi, seperti saya 

panggil ke depan 

saya suruh 

menghafal surah-

surah pendek. 

Tapi kalau saya 

tidak bisa tangani 

sendiri saya lapor 

perwaliannya, 

nanti 

perwaliannya 

yang bawa ke 

BK. Dan saya 

tidak mau 

tindaki, karena 

anak-anak 

sekarang kalau 
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ditindaki tambah 

nakal. 

5. Selasa 23 

Februari 

2021 

09.38 

Wita 

Fathira 

Azzahra 

(Siswa Kelas 

XII) 

a. Bagaimana 

penerapan sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

b. Strategi apa yang 

digunakan guru 

PAI dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

c. Apakah jika 

bertemu siswa 

yang non muslim 

kalian saling 

sapa? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

a. Toleransi di sekolah 

kami ini sudah 

sangat baik, karena 

pertama kami selalu 

menerapkan sikap 

saling tolong-

menolong tanpa 

membedakan suku 

dan agama, terus 

juga kita di sini 

saling menghargai 

pendapat, saling 

menghargai 

kepercayaan, itu kita 

sudah terapkan. 

Terus juga bukan 

hanya siswa yang 

kita saling toleransi 

tapi guru juga, 

karena ada beberapa 

guru yang non 

muslim, jadi apabila 

kalau kita sebagai 

siswa muslim 

ketemu guru non 

muslim kita ucapkan 

a. Toleransi di 

sekolah kami ini 

sudah sangat baik, 

karena pertama 

kami selalu 

menerapkan sikap 

saling tolong-

menolong tanpa 

membedakan suku 

dan agama, terus 

juga kita di sini 

saling menghargai 

pendapat, saling 

menghargai 

kepercayaan, itu 

kita sudah 

terapkan. Terus 

juga bukan hanya 

siswa yang kita 

saling toleransi 

tapi guru juga, 

karena ada 

beberapa guru 

yang non muslim, 

jadi apabila kalau 

kita sebagai siswa 

Wawancara 

dengan salah 

satu siswa 

yaitu Fathira 

Azzahra, 

wawancara 

ini dilakukan 

melalui via 

telepon. 

Tujuan dari 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

menguji 

kebasahan 

data dari guru 

PAI yang 

mengajarnya 

tentang 

bagaimana 

strategi guru 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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selamat pagi bukan 

salam. 

b. Strateginya yang 

pertama itu guru 

selalu menasehati 

siswa-siswi di SMA 

Negeri 9 Kendari di 

setiap kelas 12 

tentang toleransi, 

bagaimana cara kita 

menghargai 

keyakinan orang 

yang berbeda 

dengan kita, 

bagaimana cara kita 

saling membantu 

walaupun berbeda 

keyakinan serta 

bagaimana cara kita 

menyelesaikan 

masaalah. Terus 

juga kita selalu 

mengaplikasikannya

, bu guru selalu 

bilang. Dan pada 

saat belajar agama 

Islam tentunya bisa 

keluar dan bisa juga 

muslim ketemu 

guru non muslim 

kita ucapkan 

selamat pagi 

bukan salam. 

b. Strateginya yang 

pertama itu guru 

selalu 

menasehati 

siswa-siswi di 

SMA Negeri 9 

Kendari di setiap 

kelas 12 tentang 

toleransi, 

bagaimana cara 

kita menghargai 

keyakinan orang 

yang berbeda 

dengan kita, 

bagaimana cara 

kita saling 

membantu 

walaupun 

berbeda 

keyakinan serta 

bagaimana cara 

kita 

menyelesaikan 
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di dalam kelas 

duduk diam saja. 

Kemudia juga guru 

selalu memberikan 

kita nasehat di 

lapangan pada saat 

imtaq atau pada apel 

pagi tiap hari jum’at 

guru selalu 

menekankan sikap 

toleransi kita, terus 

juga bagaimana cara 

kita 

mengaplikasikannya 

yaitu, jika ada yang 

kedukaan baik itu 

agama Kristen, 

Hindu, Budha 

ataupun Islam 

tentunya kita turut 

berduka jadi kita 

menyumbang. 

c. Pasti kak kita saling 

menegur karena kita 

semua itu saudara 

begitu kak, 

walaupun ada yang 

sedikit berbeda tapi 

masaalah. Terus 

juga kita selalu 

mengaplikasikan

nya, bu guru 

selalu bilang. 

Dan pada saat 

belajar agama 

Islam tentunya 

bisa keluar dan 

bisa juga di 

dalam kelas 

duduk diam saja. 

Kemudian juga 

guru selalu 

memberikan 

kami nasehat 

baik pada saat 

kegiatan imtaq 

maupun pada 

apel pagi, guru 

selalu 

menekankan 

sikap toleransi 

pada diri kami 

dan juga 

bagaimana 

menerapkannya. 

Contohnya 
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kita saudara dan 

harus saling 

menegur karena itu 

salah satu hal yang 

kita diajarkan juga 

oleh guru agama dan 

semua guru, 

menegur, menyapa 

dan bersalam, dan 

hal tersebut itu hal 

yang wajib menurut 

saya, karena kita itu 

sebagai teman, kalau 

tidak menegur nanti 

kita itu dicap 

sombong, jadi kita 

itu saling menegur 

baik dia agama 

Kristen, agama 

Islam dan agama 

Hindu, agama 

Budha karena 

menuru saya itu 

adalah hal yang 

wajiblah di SMA 

Negeri 9 Kendari. 

d. Kalau kegiatan 

keagamaan yang 

seperti jika ada 

siswa yang 

kedukaan baik 

dia agama 

Kristen, Hindu, 

Budha, maupun 

Islam kami juga 

turut berduka 

dan ikut 

menyumbang. 

c. Iya jadi sudah 

pasti kami saling 

menegur karena 

kami semua di 

sini saudara, 

walaupun kami 

berbeda agama 

tapi kami 

saudara dan 

harus saling 

menegur, karena 

hal itu juga 

adalah salah satu 

yang diajarkan 

juga oleh guru 

agama dan 

semua guru, 

menegur, 
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pertama itu imtaq, 

maulid, isra’ mi’raj, 

terus biasa ada juga 

lomba ceramah, ada 

juga bakti sosial, 

pesantren kilat, buka 

puasa bersama, dan 

bagi-bagi takjil. 

menyapa dan 

bersalam, dan 

hal tersebut itu 

hal yang wajib 

menurut saya, 

karena kami 

sebagai teman, 

kalau tidak 

menegur nanti 

dikatakan 

sombong, jadi 

kami itu saling 

menegur baik 

dia agama 

Kristen, agama 

Islam, agama 

Hindu, dan 

agama Budha 

karena menurut 

saya itu adalah 

hal yang 

wajiblah di SMA 

Negeri 9 

Kendari. 

d. Kalau kegiatan 

keagamaan di 

sini  itu ada 

imtaq, maulid, 
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isra’ mi’raj, terus 

kadang ada juga 

lomba ceramah,  

bakti sosial, 

pesantren kilat, 

buka puasa 

bersama, dan 

bagi-bagi takjil. 

6.  Selasa 23 

Februari 

2021 

10.00 

Wita 

Akbar 

Makati 

(Siswa Kelas 

XII) 

a. Bagaimana 

penerapan sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

b. Strategi apa yang 

digunakan guru 

PAI dalam 

menanamkan 

nilai-nilai toleransi 

di SMA Negeri 9 

Kendari? 

c. Apakah jika 

bertemu siswa 

yang non muslim 

kalian saling sapa? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

a. Kalau sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari itu 

sudah bagus, karena 

pertama dalam 

melaksanakan sikap 

toleransi itu kita 

sesama umat 

beragama saling 

membantu dan 

menghargai, 

misalnya ketika 

agama lain 

melakukan 

ibadahnya kita juga 

menghargai mereka, 

begitupun 

sebaliknya ketika 

kita melakukan 

shalat mereka juga 

a. Sikaptoleransi di 

SMA Negeri 9 

Kendari itu 

sudah bagus, 

karena pertama 

dalam 

melaksanakan 

sikap toleransi 

itu kami sesama 

umat beragama 

saling membantu 

dan menghargai, 

misalnya ketika 

agama lain 

melakukan 

ibadahnya kami 

menghargai 

mereka, 

begitupun 

sebaliknya ketika 

Wawancara 

dengan salah 

satu siswa 

yaitu Akbar 

Makati, 

wawancara 

ini dilakukan 

melalui via 

telepon. 

Tujuan dari 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

menguji 

kebasahan 

data dari guru 

PAI yang 

mengajarnya 

tentang 

bagaimana 
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menghargai, jadi 

menurut saya sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari 

sudah bagus. 

b. Jadi ibu guru itu 

dalam menanamkan 

nilai-nilai toleransi 

beliau sering 

menasehati dan 

memeberikan 

contoh kepada kami. 

Jadi bu guru itu 

menasehati setiap 

pelajaran agama 

atau pada saat apel 

dia selalu 

menasehati kita 

bahwa kita sebagai 

siswa-siswi harus 

saling menghargai, 

karena negara kita 

adalah negara 

Bhineka Tunggal 

Ika, jika kita tidak 

saling menghargai 

maka negara ini 

akan ricuh karena 

kami umat 

Islammelakukan 

shalat mereka 

juga menghargai, 

jadi menurut 

saya sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari 

sudah bagus. 

b. Jadi guru dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi beliau 

sering 

menasehati dan 

memeberikan 

contoh kepada 

kami. Jadi guru 

menasehati kami 

setiap pelajaran 

agama atau pada 

saat apel dia 

selalu bahwa kita 

sebagai siswa-

siswi harus 

saling 

menghargai, 

karena negara 

strategi guru 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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tidak adanya 

toleransi. 

c. Kalau kita kak 

sesama siswa Islam 

dengan yang non 

muslim, misalnya 

saya agama Islam 

kalau saya ketemu 

dia saya sapa dan 

tegur dia dengan 

pakai salamnya dia 

seperti selamat pagi, 

kalau dia ketemu 

saya sebaliknya dia 

juga tegur saya 

dengan pakai 

salamku 

assalamualaikum, 

jadi disitulah kita 

saling menegur. 

Juga ketika kita 

kumpul atau duduk 

sama-sama itu kita 

saling cerita dan 

sharing-sharing 

tentang masing-

masing agama kami 

tanpa menjatuhkan 

kita adalah 

negara Bhineka 

Tunggal Ika, jika 

kita tidak saling 

menghargai 

maka negara ini 

akan ricuh 

karena tidak 

adanya toleransi. 

c. Kita sesama 

siswa yang 

muslim dengan 

yang non muslim 

selalu saling 

sapa, misalnya 

saya agama 

Islam kalau  

ketemu siswa 

non muslim saya 

menyapa dan 

menegurnya  

dengan 

menggunakan 

salam mereka 

seperti selamat 

pagi, kalau 

mereka ketemu 

saya sebaliknya 
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agama yang lain. 

d. Jum’at itu imtaq, 

yaitu seperti 

membaca ayat-ayat 

suci Al-Qur’an, 

ceramah, terus ada 

juga maulid Nabi, 

pesantren kilat. 

mereka juga 

menegur saya 

dengan 

menggunakan  

salamku seperti 

assalamualaikum

, jadi disitulah 

kamisaling 

menegur. Juga 

ketika 

kamisedang 

berkumpul atau 

duduk sama-

sama itu kami 

saling cerita dan 

sharing-sharing 

tentang masing-

masing agama 

kami tanpa 

menjatuhkan 

agama yang lain. 

d. Jum’at itu imtaq, 

yaitu seperti 

membaca ayat-

ayat suci Al-

Qur’an, ceramah, 

terus ada juga 

maulid Nabi, dan 
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pesantren kilat. 

7. Rabu 24 

Februari 

2021 

15.00 

Wita 

Arwini 

Puspita 

(Siswa 

Kelas XI) 

 

a. Bagaimana 

penerapan sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

b. Strategi apa yang 

digunakan guru 

PAI dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

c. Apakah jika 

bertemu siswa 

yang non muslim 

kalian saling 

sapa? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

a. Alhamdulillah luar 

biasa baik, karena 

begini, di SMA 

Negeri 9 Kendari 

kan ada organisasi 

yang menanungi 

untuk masing-

masing agama, 

misal untuk agama 

Islam ada rohis 

(rohani Islam), terus 

untuk agama kristen 

juga beda, katolik 

juga. Kita juga 

berteman kan 

berteman saja, tidak 

memandang agama 

kita. Terus kalau 

hari jum’at, kan itu 

ada tartilul qur’an, 

kita membaca 

bersama di 

lapangan, nah untuk 

yang berbeda agama 

dari kita itu 

ruangannya berbeda 

sendiri juga. 

a. Alhamdulillah 

penerapan 

toleransi di sini 

luar biasa baik, 

karena begini, di 

SMA Negeri 9 

Kendari kan ada 

organisasi yang 

menanungi untuk 

masing-masing 

agama, misal 

untuk agama 

Islam ada rohis 

(rohani Islam), 

terus untuk 

agama kristen 

juga beda, begitu 

juga katolik. Dan 

kami juga 

berteman kan 

tidak 

memandang 

agama. Terus 

kalau hari jum’at 

itu ada tartilul 

qur’an, kita 

membaca 

Wawancara 

dengan salah 

satu siswa 

yaitu Arwini 

Puspita, 

wawancara 

ini dilakukan 

melalui via 

telepon. 

Tujuan dari 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

menguji 

kebasahan 

data dari guru 

PAI yang 

mengajarnya 

tentang 

bagaimana 

strategi guru 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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b. Iya jadi ibu guru itu 

sering sampaikan 

kepada kami supaya 

saling menghargai 

dan toleransi dengan 

yang non muslim. 

Karena di dalam 

kelas juga itu ada 

satu orang yang 

berbeda dengan kita, 

jadi dia ajarkan kita 

bagaimana bersikap 

toleransi. Karena 

kan biasa kalau 

belajar agama itu 

yang berbeda agama 

dengan kita dia ikut 

juga belajar dia 

tidak keluar dari 

kelas. 

c. Ya benar, jadi biasa 

kalau misalkan 

bertemu di sekolah 

kita yang duluan 

sapa, atau mereka 

juga biasa yang 

duluan sapa. 

Biasanya itu kalau 

bersama di 

lapangan, untuk 

yang berbeda 

agama dari kita 

itu ruangannya 

berbeda sendiri 

juga. 

b. Iya jadi ibu guru 

itu sering 

menyampaikan 

kepada kami 

supaya saling 

menghargai dan 

toleransi dengan 

yang non 

muslim. Karena 

di dalam kelas 

juga itu ada satu 

orang yang non 

muslim, jadi 

gurumengajarkan 

kami bagaimana 

bersikap 

toleransi. Karena 

biasa kalau 

belajar agama itu 

yang berbeda 

agama dengan 
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saling sapa 

manggilnya pake 

nama, misalkan 

kalau biasanya kita 

ucapkan 

Assalamualaikum 

dia juga biasa jawab 

salam, selamat pagi 

ya selamat pagi. 

d. Kegiatan 

keagamaan, nah 

salah satu organisasi 

yang saya masuk 

kan juga 

keagamaan, 

namanya rohani 

Islam atau yang 

disingkat Rohis. 

rohis SMA Negeri 9 

Kendari. Jadi biasa 

kalau ada kegiatan 

keagamaan seperti 

maulid, isra’ mi’raj 

atau kegiatan rohis 

kayak pesantren 

kilat. Biasanya 

memang kita 

laksanakan setiap 

kami itu dia ikut 

juga belajar dia 

tidak keluar dari 

kelas. 

c. Iyabenar, jadi 

biasa kalau 

misalkan 

bertemu di 

sekolah kami 

yang duluan 

sapa, atau 

mereka juga 

biasa duluan 

sapa. Biasanya 

kalau saling sapa 

manggilnya pake 

nama, misalkan 

kalau biasanya 

kita ucapkan 

assalamualaikum 

dia juga biasa 

jawab salam, 

selamat pagi ya 

selamat pagi. 

d. Terkait kegiatan 

keagamaan,  

salah satu 

organisasi yang 
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tahunnya, tapi 

karena kebetulan 

lagi corona jadi 

tidak boleh ke 

sekolah, jumlah 

siswa yang ke 

sekolah juga kan 

terbatas jadi tidak 

ada kegiatan 

keagamaan sama 

sekali. Namun untuk 

kayak pesantren itu 

diwajibkan untuk 

semua siswa yang 

muslim untuk ikut 

pesantren kilat, 

karena disitu akan 

banyak materi yang 

dibawakan terutama 

dalam hal 

keagamaan, 

bagaimana belajar 

untuk shalat 

bersama, ceramah, 

lomba shalawat, ya 

begitulah. 

saya masuk juga 

keagamaan, 

namanya rohani 

Islam atau yang 

disingkat Rohis. 

Rohis SMA 

Negeri 9 

Kendari. Jadi 

kadang ada 

kegiatan 

keagamaan 

seperti maulid, 

isra’ mi’raj atau 

kegiatan rohis 

seperti pesantren 

kilat. Sebenarnya  

memang kita 

laksanakan setiap 

tahunnya, tapi 

karena kebetulan 

lagi corona jadi 

tidak boleh ke 

sekolah, jumlah 

siswa yang ke 

sekolah juga 

terbatas jadi 

tidak ada 

kegiatan 
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keagamaan sama 

sekali. tap seperti 

pesantren kilat  

itu diwajibkan 

untuk semua 

siswa yang 

muslim untuk 

mengikutinya, 

karena disitu 

banyak materi 

yang dibawakan 

terutama dalam 

hal keagamaan, 

bagaimana 

belajar untuk 

shalat bersama, 

ceramah, lomba 

shalawat, dan 

lain sebagainya. 

8. Rabu 24 

Februari 

2021 

15.22 

Wita 

Fadhel 

Muhammad 

(Siswa Kelas 

X) 

 

a. Bagaimana 

penerapan sikap 

toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

b. Strategi apa yang 

digunakan guru 

PAI dalam 

menanamkan 

nilai-nilai toleransi 

a. Toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari itu 

sudah sangat bagus, 

misalnya di hari-hari 

keagamaan seperti 

hari jum’at. Yang 

beragama Islam 

mengadakan 

pembacaan Al-

a. Toleransi di SMA 

Negeri 9 Kendari 

sudah sangat 

bagus, misalnya di 

hari-hari 

keagamaan seperti 

hari jum’at, yang 

beragama Islam 

mengadakan 

Wawancara 

dengan salah 

satu siswa 

yaitu Fadhel 

Muhammad, 

wawancara 

ini dilakukan 

melalui via 

telepon. 
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di SMA Negeri 9 

Kendari? 

c. Apakah jika 

bertemu siswa 

yang non muslim 

kalian saling sapa? 

d. Apa saja kegiatan 

keagamaan yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 9 Kendari? 

Qur’an, terus untuk 

yang beragama lain 

dikasi juga ruangan 

tersendiri untuk 

menerima ajaran-

ajarannya juga dari 

guru-guru sesuai 

agamanya. 

b. Iya jadi ibu guru 

sering menyampaikan 

kepada kami supaya 

saling mengahragi, 

menghormati dan 

bersikap toleransi 

terhadap agama lain, 

baik dalam 

pembelajaran 

maupun di luar kelas. 

c. Iya kak, kami 

melakukan tegur sapa 

seperti biasa, 

sebagaimana seorang 

teman menyapa 

temannya yang lain, 

kami tidak membeda-

bedakan apakah dia 

agama lain ataupun 

sesama agama 

pembacaan Al-

Qur’an, dan untuk 

yang beragama 

lain disediakan 

juga ruangan 

tersendiri untuk 

menerima ajaran-

ajarannya sendiri 

juga dari guru-

guru sesuai 

agamanya.  

b. Iya jadi guru 

sering 

menyampaikan 

kepada kami 

supaya saling 

mengahragi, 

menghormati dan 

bersikap toleransi 

terhadap agama 

lain, baik dalam 

pembelajaran 

maupun di luar 

kelas. 

c. Iya kami 

melakukan tegur 

sapa seperti biasa, 

sebagaimana 

Tujuan dari 

wawancara 

ini adalah 

untuk 

menguji 

kebasahan 

data dari guru 

PAI yang 

mengajarnya 

tentang 

bagaimana 

strategi guru 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai 

toleransi. 
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dengan kami. Karena 

di SMA Negeri 9 

Kendari juga kak 

menjunjung tinggi 

toleransi. 

d. Seperti pada hari 

jum’at itu, jum’at 

pagi sering 

mengadakan 

pengajian rutin, terus 

jum’at beramal 

diikuti dengan dzikir 

asmaul husna, dan 

tausiyah-tausiyah dari 

siswa-siswi dan 

pemateri. Terus untuk 

hari-hari besar Islam 

seperti hari ramadhan 

kami mengadakan 

pesantren kilat dan 

mabit (malam bina 

iman dan taqwa), 

untuk kegiatan 

selanjutnya pada hari 

ramadhan kami 

sering mengadakan 

bakti sosial dengan 

melakukan 

seorang teman 

menyapa 

temannya yang 

lain, kami tidak 

membeda- 

bedakan apakah 

dia agama lain 

ataupun sesama 

agama dengan 

kami. Karena di 

SMA Negeri 9 

Kendari juga 

menjunjung tinggi 

toleransi. 

d. Pada hari jum’at 

itu, jum’at pagi 

kami sering 

mengadakan 

pengajian rutin, 

terus jum’at 

beramal diikuti 

dengan dzikir 

asmaul husna, dan 

tausiyah-tausiyah 

dari siswa-siswi 

dan pemateri. Dan  

untuk hari-hari 

besar Islam seperti 
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kunjungan ke panti-

panti, panti jompo 

atau panti asuhan, 

tidak lupa juga kami 

adakan buka puasa 

bersama, terus untuk 

hari-hari besar 

mungkin kami sering 

mengadakan lomba-

lomba atau ikut cerita 

dalam perlombaan di 

bidang keagamaan. 

Terus untuk aktivitas 

yang biasa dilakukan 

di sekolah, absen 

shalat setiap kelas 

dan memeriksa siswi 

yang sedang 

berhalangan mungkin 

yang tidak ikut shalat 

berjama’ah di masjid 

sekolah, terus untuk 

seperti kegiatan bela 

sungkawa terhadap 

siswa atau siswi yang 

berduka cita itu kita 

lakukan 

pengumpulan biaya 

hari ramadhan 

kami mengadakan 

pesantren kilat 

dan mabit (malam 

bina iman dan 

taqwa), untuk 

kegiatan 

selanjutnya pada 

hari ramadhan 

kami sering 

mengadakan bakti 

sosial dengan 

melakukan 

kunjungan ke 

panti-panti, panti 

jompo atau panti 

asuhan, tidak lupa 

juga kami adakan 

buka puasa 

bersama, terus 

untuk hari-hari 

besar, kami sering 

mengadakan 

lomba-lomba atau 

ikut cerita dalam 

perlombaan di 

bidang 

keagamaan. Terus 
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dengan memasuki 

kelas masing-masing. 

untuk aktivitas 

yang biasa 

dilakukan di 

sekolah, absen 

shalat setiap kelas 

dan memeriksa 

siswi yang sedang 

berhalangan 

mungkin yang 

tidak ikut shalat 

berjama’ah di 

masjid sekolah, 

terus ada juga 

kegiatan bela 

sungkawa 

terhadap siswa 

atau siswi yang 

berduka cita itu 

kami lakukan 

pengumpulan 

biaya dengan 

memasuki kelas 

masing-masing. 

9. Rabu, 14 

April 2021 

10.30 

Wita 

Fardianus 

Malute 

(Siswa kelas 

XII) 

a. Apakah kamu 

merasa senang 

sekolah di SMA 9 

Negeri Kendari 

yang mayoritas 

a. Iya saya senang 

sekali, karena enak 

bergaul begitu. 

b. Iya saya bergaul 

dengan siswa 

a. Senang sekali 

rasanya, karena 

bergaulnya bagus. 

b. Saya bergaul juga 

dengan siswa 
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muslim? 

b. Apakah kamu 

bergaul dengan 

siswa muslim 

ketika di sekolah? 

c. Bagaimana 

perasaan kamu 

ketika bergaul 

dengan siswa 

muslim? 

d. Bagaimana 

perlakuan siswa 

muslim kepada 

kalian ketika 

bergaul? 

e. Apakah siswa 

muslim 

mengedepankan 

sikap toleransi 

beragama ketika 

bergaul bersama 

kalian? 

muslim, karena saya 

juga ada sahabatku 

muslim. Kadang 

sama-sama pergi ke 

kantin dan juga kerja 

tugas sama-sama. 

c. Pasti senang karena 

kepercayaan saya itu 

diajarkan pentingnya 

saling mengasihi, dan 

sudah sepatutnya kita 

menunjukkan sikap 

toleransi kebetulan di 

negara kita ini adalah 

negara majemuk. 

d. Perlakuannya itu 

tentunya baik, secara 

umum baik, tapi ada 

sebagian siswa yang 

mencoba 

merendahkan 

kepercayaan saya. 

e. Ohiya pasti dia 

kedepankan, tapi 

sebagian itu tidak 

menunjukkan sikap 

toleransinya begitu 

seperti dia 

muslim, karena 

saya punya 

sahabat seorang 

muslim. Kadang 

sama-sama pergi 

ke kantin dan juga 

kerja tugas sama-

sama. 

c. Perasaan saya 

senang sekali, 

karena di 

kepercayaan saya 

juga diajarkan 

agar saling 

mengasihi, jadi 

sudah sepatutnya 

kita menunjukkan 

sikap toleransi, 

apalagi negara 

kita ini negara 

yang majemuk. 

d. Perlakuan mereka 

sangat baik, 

walaupun ada 

sebagian yang 

mencoba 

merendahkan 

kepercayaan saya.. 
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menyinggung-

nyinggung 

kepercayaanku 

begitu, tapi tidak 

semualah, Cuma satu 

dua orang. Kayak dia 

rayu-rayu saya 

supaya pindah 

agama. 

e. Iya mereka 

mengedapankan 

sikap toleransinya, 

tapi ada sebagian 

yang tidak 

menunjukkannya, 

ada yang 

menyinggung-

nyinggung 

kepercayaanku, 

ada yang mencoba 

merayu-rayu saya 

supaya pindah 

agama, tapi itu 

Cuma satu dua 

orang saja. 

10. Kamis, 15 

April 2021 

10.00 

Wita 

Nyoman 

Devi Puspita 

(Siswa kelas 

XII) 

a. Apakah kamu 

merasa senang 

sekolah di SMA 9 

Negeri Kendari 

yang mayoritas 

muslim? 

b. Apakah kamu 

bergaul dengan 

siswa muslim 

ketika di sekolah? 

c. Bagaimana 

perasaan kamu 

a. Kalau ditanya senang 

dan tidaknya saya 

sangat senang, karena 

teman-teman di sana 

yang beragama Islam 

tidak pernah 

membeda-bedakan 

kita dalam 

melakukan apapun. 

b. Iya saya sangat 

bergaul sama mereka 

karena di sana 

a. Kalau ditanya 

senang atau 

tidaknya saya 

senang sekali, 

karena teman-

teman di sana 

yang beragama 

Islam tidak pernah 

membeda-

bedakan dalam 

melakukan 

apapun. 
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ketika bergaul 

dengan siswa 

muslim? 

d. Bagaimana 

perlakuan siswa 

muslim kepada 

kalian ketika 

bergaul? 

e. Apakah siswa 

muslim 

mengedepankan 

sikap toleransi 

beragama ketika 

bergaul bersama 

kalian? 

mayoritas muslim, 

jadi kan otomatis kita 

harus bersosialisasi 

juga sama muslim 

nda boleh menyendiri 

begitu. Dalam agama 

kan diajarkan saling 

toleransi, jadi di 

antara agama lain 

dengan agama Islam 

itu menjadi biasalah, 

nda ada yang 

membeda-bedakan 

sama sekali. 

c. Perasaan saya biasa-

biasa saja, kadang 

saya senang juga 

sama mereka karena 

mereka nda pernah 

saling mau 

bertengkar masalah 

agama nda pernah, 

karena saya juga nda 

fanatik dengan 

agama. 

d. Tidak ada yang tidak 

baik, baik semua. 

Karena mereka nda 

b. Iya saya bergaul 

bersama mereka 

karena di sana 

mayoritas muslim, 

jadi otomatis kita 

harus 

bersosialisasi 

sama muslim dan 

tidak boleh selalu 

menyendiri. 

Dalam agama juga 

kan diajarkan 

sikap toleransi, 

jadi di antara 

agama lain dengan 

agama Islam itu 

menjadi biasalah, 

tidak ada yang 

membeda-

bedakan sama 

sekali. 

c. Perasaan saya 

biasa-biasa saja, 

bahkan kadang 

saya senang juga 

dengan mereka 

karena mereka 

tidak pernah 
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membeda-bedakan 

kita dalam 

melakukan apapun, 

baik itu makan sama-

sama, kerja tugas 

sama-sama, karena 

satu kelas saya itu 

semua baik-baik. 

e. Iya mereka sangat 

mengedepankan 

sikap toleransi, 

seperti saat hari raya 

saya, mereka yang 

paling pertama bilang 

“bukannya kamu hari 

raya besok, kenapa 

nda minta izin saja” 

dia bilang begitu. 

Nah jadi mereka 

sangat toleransi 

dengan agama-agama 

lain begitu. 

saling berselisih 

masalah agama, 

karena saya juga 

tidak fanatik 

dengan agama. 

d. Perlakuan mereka 

tidak ada yang 

tidak baik, baik 

semua. Karena 

mereka tidak 

membeda-

bedakan dalam 

melakukan 

apapun, baik itu 

makan, kerja 

tugas, kami sering 

melakukan sama-

sama, dan satu 

kelas saya itu 

semua baik-baik. 

e. Iya mereka sangat 

mengedepankan 

sikap toleransi, 

seperti saat hari 

raya saya, mereka 

yang paling 

pertama bilang 

“bukannya kamu 
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hari raya besok, 

kenapa tidak 

minta izin saja” 

mereka bilang 

begitu. Nah jadi 

mereka sangat 

toleransi dengan 

agama-agama 

lain. 
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Lampiran 4: Instrumen Observasi 

No. Aspek yang diamati 

Baik/ 

Realisasi Ket. 

Ya Tidak 

1. 

 

Interaksi dan komunikasi 

siswa yang berbeda agama 

 

   Interaksi siswa yang 

muslim dan non muslim 

sangat baik, bergaul dan 

kadang duduk bercerita 

bersama serta saling 

membantu dalam 

mengerjakan tugas 

2 

2. 

Proses penanaman nilai-nilai 

toleransi oleh guru PAI 

 

   Guru PAI 

menanamkan nilai-

nilai toleransi dengan 

menasehati, dilakukan 

di kelas saat 

pembelajaran dan juga 

pada saat apel 

3 

3. 

Guru PAI memberikan contoh 

dalam bersikap toleransi 

 

   Guru memberikan 

contoh dalam bersikap 

toleransi seperti tidak 

pilih kasih dalam 

penilaian, serta saling 

menyapa dengan 

siswanya yang non 

muslim 

4 

4. 

Siswa saling tolong menolong 

dalam pekerjaannya walau 

berbeda agama 

 

   Siswa muslim dan non 

muslim saling 

membantu dalam 

mengerjakan kegia-

kegiatan yang ada, 

seperti mengerjakan 

tugas, mengerjakan 

kegiatan-kegiatan 

mingguan, dan juga 

tahunan  

5 

5. 

Siswa non muslim tetap di 

kelas saat pembelajaran PAI 

 

   Kadang siswa non 

muslim tetap di kelas 

kadang juga keluar  

6 

6. 

Guru PAI menunjukkan sikap 

moderat dalam penilaian 

kepada siswa 

 

   Guru tidak pilih kasih 

dalam penilaiannya, 

jika siswa yang muslim 

salah berhak 

mendapatkan hukuman 

begitupun sebaliknya 

7 

7. 

Sesama siswa yang berbeda 

agama tetap menjalin 

   Pada saat proses 

pembelajaran siswa 
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komunikasi yang baik saat 

proses pembelajaran 

 

muslim dan non 

muslim tetap menjalin 

komunikasi dengan 

baik 

8 

8. 

Siswa tidak saling 

mengganggu dengan teman 

yang berbeda agama baik 

dalam kelas maupun di luar 

kelas 

   Siswa muslim dan non 

muslim selalu menjalin 

hubungan yang 

harmonis baik di dalam 

kelas maupun di luar 

kelas 

     

 

Lampiran 5: Jumlah siswa masing-masing agama 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 982 siswa 

2. Kristen 18 siswa 

3. Hindu 1 siswa 

4. Khatolik 24 siswa 
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Lampiran 6: Dokumentasi  

Wawancara wakasek kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawanacara guru PAI 
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Wawancara siswa non muslim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel pagi dan upacara siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Imtaq tiap hari Jum’at 
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Pembelajaran di kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid dan Ruangan Kelas 
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Lapangan Sekolah 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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