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LAMPIRAN 1 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah dan Profil SMA Negeri 6 Kendari 

SMA Negeri 6 Kendari merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Sama dengan SMA 

pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 6 

Kendari ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas X sampai 

kelas XII.  SMA Negeri 6 Kendari didirikan pada tahun 1996. Pada tahun 

1996-2003 sekolah ini dipimpin oleh La Ruhama, S.Pd dengan kepemimpinan 

yang tegas dan total disiplin yang bernuansa militeral. Semenjak didirikan 

sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas yang menunjang proses 

pembelajaran pada jenjang SMA, sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah 

yang telah berganti-ganti sebanyak 6 kali dalam periode kepemimpinan yang 

berbeda-beda. Adapun nama dan periode tugas kepala sekolah SMA Negeri 6 

Kendari, yaitu sebagai berikut: 

Nama-Nama Kepala Sekolah Yang Pernah Menjabat 

NAMA PERIODE TUGAS 

1.  La Ruhama, S.Pd Tahun 1996  s/d  2003 

2.  Drs. Akib Thalha Tahun 2003  (PLH) 

3.  Drs. Tenggarudin, M.Pd Tahun 2003  s/d  2008 

4.  Drs. Abdul Jalil, M.Si. Tahun 2008 s/d 2011 

5.  H. Abd. Rahman M. S.PdI., M.Si Tahun 2011 s/d 2018 

6.  Idham S.Pd., M.Hum Tahun 2018 s/d Sekarang 
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2. Lokasi Lembaga 

SMA Negeri 6 Kendari merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia 

yang terletak di Jalan Banda, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, 

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

3. Visi dan Misi SMA Negeri 6 Kendari 

a. Visi 

Unggul dalam prestasi, handal dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dilandasi dengan Iman 

dan Taqwa (IMTAQ). 

b. Misi 

1) Melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif untuk  

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

2) Menumbuh kembangkan jiwa kompetitif untuk meraih prestasi unggul 

pada semua warga sekolah. 

3) Menfasilitasi dan memotivasi siswa untuk meraih prestasi sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan. 

4) Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan ibadah sesuai ajaran 

agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan stakeholders di 

sekolah. 

6) Menciptakan iklim belajar yang kondusif kepada semua warga sekolah. 
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4. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana 

di SMA Negeri 6 Kendari telah tersedia sesuai kebutuhan yang diperlukan. 

Berikut keadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 kendari: 

Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 6 Kendari T.A. 2020/2021 

NO. JENIS FASILITAS JUMLAH 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 Unit 

2. Ruang Wakasek 1 Unit 

3. Ruang TU 1Unit 

4. Ruang Guru 1 Unit 

5. Ruang Kelas 26 Unit 

6. Ruang Lab. IPA 2 Unit 

7. Ruang Lab. Bahasa 1 Unit 

8. Ruang Perpustakaan 1Unit 

9. Gudang 1 Unit 

10. Masjid 1 Unit 

11. Ruang BK 1 Unit 

12. Ruang Osis 1 Unit 

13. Ruang UKS 1 Unit 

14. WC Kepala Sekolah 1 Unit 

15. WC Guru/Karyawan 1 Unit 

16. WC Tamu 1 Unit 

17. WC Siswa Putra 3 Unit 

18. WC Siswa Putri 3 Unit 

19. Ruang Tamu 1 Unit 

20. Ruang Media 1 Unit 

21. Kantin 8 Unit 
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LAMPIRAN 2 

1. Panduan Wawancara Untuk Kepala SMA NEGERI 6 Kendari 

Nama Informan : Idham S.Pd., M.Hum 

Jabatan   : Kepala SMA Negeri 6 Kendari 

Waktu   : 1 Februari 2021 

1) Bagaimanakah tanggapan bapak terhadap peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan sikap religius peserta didik di SMA Negeri 6 

Kendari? 

Jawab: 

Saya kira peran guru PAI sangat baik sekali terutama untuk 

pendidikan karakter sikap religius, kemudian melaksanakan pendidikan 

agama sesuai dengan agama masing-masing yang salah satu contohnya itu 

di SMA Negeri 6 Kendari ini kalau kita dulu offline itu bahwa setiap 

dzuhur itu siswa-siswa diwajibkan sholat dzuhur bersama. Selanjutnya 

bahwa sebelum pulang siswa-siswa itu sholat asar. Jadi sholat asar itu tidak 

bersama-sama karena anak-anak tidak keluar bersamaan. Yang merasa 

waktu sholat sudah keluar mereka pergi sholat dulu. Kemudian disini juga 

banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti dalam bulan 

ramadhan itu biasa ada namanya kegiatan pesantren kilat, kemudian juga 

kalau ada bencana-bencana. Dalam pesantren kilat itu biasanya siswa-siswa 

selain melaksanakan ibadah, sholat bersama, ada tauziyah, kemudian 

biasanya  jum’at juga sholat bersama tauziyah. Kemudian juga siswa-siswa 

ini diajar untuk bersedekah.Dalam bersedekah ini biasanya mereka 

mengumpulkan sesuatu terserah mereka ada yang mengumpul beras, 

pakaian bekas, ada indomie, ada juga yang kumpul uang.Dan itu dikumpul 
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secara bersamaan kemudian diserahkan ke panti asuhan. Jadi itu pendidikan 

karakter bagaimana anak-anak ini tumbuh saling berbagi satu dengan yang 

lainnya. 

2) Apakah fasilitas maupun sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

sekolah memadai untuk menunjang peserta didik dalam meningkatkan 

sikap religius mereka? 

Jawab: 

Kalau dibilang sudah memadai belum, tapi ya kita terus mencoba 

melengkapi sarana prasarana itu sehingga kita berharap bahwa itu sudah 

layak digunakan oleh sekolah. Seperti diketahui juga bahwa SMA Negeri 6 

Kendari adalah sekolah berakreditasi A. Jadi diharapkan semua sarana dan 

prasarananya juga memenuhi syarat standar. Salah satu adalah sarana 

melaksanakan ibadah seperti kita punya musholla. Musholla juga terus kita 

kembangkan.Saya ingin kembangkan musholla ini sebagai tempat 

melaksanakan beribadah dan juga sebagai pusat pendidikan khususnya. Ya 

bagaimana pendidikan agama itu bisa berjalan sebagaimana mestinya disitu 

disediakan rak-rak buku jadi anak-anak itu bisa membaca Al-Qur’an, bisa 

membaca buku-buku yang religius dan yang lain yang sifatnya juga adalah 

bagaimana pendidikan agama itu bisa berjalan sebagaiman yang 

diharapkan. 

3) Dukungan apa yang diberikan sekolah terhadap peran gruu Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan sikap religius peserta didik? 

Jawab: 
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Sangat didukung tentunya.Jadi didukung utamanya itu misalnya 

mereka mau melaksanakan kegiatan-kegiatan agama kita sangat dukung. 

Kita sangat ingin mereka itu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan 

baik. 

2. Panduan Wawancara Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Nama Informan : Drs. Zainuddin Paduai 

Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam Kelas X  

Waktu  : 25 Januari 2021 

1) Bagaimanakah peran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam 

meningkatkan sikap religius peserta didik? 

Jawab:  

Yang paling utama peran kita itu terkait dengan materi-materi 

yang ada dalam kurikulum pendidikan agama Islam 2013. Ya lewat 

materi-materi itu kita membangkitkan kesadaran anak-anak dalam 

masalah sikap religius. Yang pertama tadi melalui pembelajaran di 

kelas dengan berpedoman dengan kepada silabus dalam kurikulum 

2013. Yang kedua mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah yang ditangani kerohanian islam SMA Negeri 6 Kendari. 

Seperti kegiatan ekstrakurikulernya itu sholat berjamaah dengan 

kegiatan-kegiatan pengajian jum’at sore. Ada lagi kegiatan-kegiatan 

yang lain seperti kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial yaitu 

menyantuni ini banyak kaitannya dengan sikap sosial tapi disana juga 

ada sikap religius. Tumbuh kesadaran mereka terhadap kebesaran 

Allah SWT yang misalnya banyak memberikan nikmat berupa rezeki 
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kepada mereka sehingga dengan hal tersebut mereka berbagi kepada 

orang lain melalui kegiatan bakti sosial. Yang ketiga melakukan 

pembinaan atau bimbingan terkait peserta didik yang tidak aktif 

didalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu 3 peranan kita.Kan sikap 

religius itu dikurikulum 2013 ada pada poin 1.1 pengembangan sikap 

religius itu ada pada poin 1. Kalau 1.1 nya religius, 1.2 nya sikap 

sosial jadi setiap bab seperti itu selalu ada materi-materi yang 

berhubungan dengan pengembangan sikap religius. Itulah yang 

diupayakan oleh guru pendidikan agama islam. Bagaimana sikap 

religius itu berkembang pada peserta didik. 

Sebagai pengajar terkait pengembangan sikap religius peserta 

didik di SMA Negeri 6 Kendari, Guru PAI-BP berperan membina 

perkembangan sikap religius peserta didik, tidak hanya dilakukan di 

dalam kelas sebagaimana Kompetensi Dasar Sikap yang diajarkan, 

akan tetapi juga di luar kelas  terus melakukan pembinaan.  Di antara 

pembinaan Guru PAI-BP yang dilakukan ialah, membina karakter 

kejujuran peserta didik melalui kegiatan kantin kejujuran, 

melaksanakan kegiatan infaq jum’at guna mengembangkan karakter 

peduli sesama, dll. 

Sebagai teladan, dalam hal ini, Guru PAI-BP menjadi motor 

kebaikan di SMA Negeri 6 Kendari dengan melibatkan seluruh 

komponen sekolah agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik.  

Guru PAI-BP terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti sholat 
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berjama’ah, Infaq Jum’at, kegiatan Sepuluh Menit Untuk Taman di 

setiap hari Selasa dan Kamis.  Hal ini diharapkan agar Guru PAI-BP 

dapat digugu dan ditiru, baik dalam tindakan maupun perkataan. 

Sebagai motivator, dalam hal ini guru PAI-BP di SMA Negeri 6 

Kendari mengedepankan sikap keterbukaan, yakni mendorong 

siswanya agar berani mengungkapkan pendapatnya dan 

menanggapinya secara positif; juga bisa menerima kekurangan dan 

kelebihan peserta didik; memberikan perhatian dalam batasan tertentu 

kepada siswa dengan ramah dan penuh pengertian.  Di samping 

keterbukaan guru PAI-BP memotivasi siswa agar dapat 

mengembangkan bakatnya agar dapat meraih prestasi yang 

membanggakan, memiliki rasa percaya diri dan keberanian dalam 

mengambil keputusan. 

2) Apakah ada materi pelajaran yang bapak ajarkan terkait dengan sikap 

religius? 

Jawab: 

 Diantaranya materi pertama disemester 1 hidup damai dengan 

husnudzon dengan prasangka baik dalam persaudaraan. Dimana dalam 

materi ini diantaranya peserta didik diminta untuk membiasakan diri 

membaca Al-Qur’an dengan tartil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 

lewat kegiatan itu secara tidak langsung anak-anak atau peserta didik 

sudah diupayakan untuk menumbuhkan sikap religius mereka melalui 

kegiatan membaca Al-Qur’an. 
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 Di SMA Negeri 6 Kendari didalam pelajaran PAI di kelas 

upaya peningkatan sikap religius itu di dasarkan pada kurikulum 2013 

dimana didalamnya disebutkan beberapa nilai-nilai religius yang harus 

dikembangkan oleh guru mata pelajaran dikelas secara langsung. 

Karena dia itu sikap dalam pendidikan agama itu kan pembelajaran 

langsung. Jadi bagaimana peserta didik itu secara langsung bisa 

meningkat sikap religiusnya di kelas. Itu diarahkan langsung oleh 

gurunya melalui materi-materi yang diajarkan. Contohnya meyakini 

bahwa pergaulan bebas zina adalah dilarang oleh agama. Ini yang 

harus ada pada anak-anak bahwa zina itu dilarang.Jadi mereka harus 

yakin itu bahwa zina itu dilarang. Biasanya diakhir-akhir itu kita 

tanyakan, kamu yakin? Bahwa zina itu dilarang oleh agama, yakin 

pak! Kalau sudah seperti itu kan sudah enak, sudah ada 

pengetahuannya mereka. 

3) Kegiatan apa yang dilakukan peserta didik sebelum pembelajaran di 

kelas? 

Jawab: 

 Kegiatan mengucapkan salam dan membaca Al-Qur’an secara 

bersama-sama yang dipimpin oleh seorang yang sudah mahir 

membaca didalam kelas itu. Terkadang juga gurunya yang 

membimbing mereka. Tapi lebih dominan itu siswa, siswa yang sudah 

mahir disilahkan untuk memimpin kegiatan dalam membaca Al-

Qur’an selama kurang lebih 5 menit. Membiasakan diri membaca Al-
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Qur’an itu sasarannya. Jadikan Al-Qur’an sebagai kebiasaan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu ada dalam sikap religius.Salah 

satu tuntutan kami itu membiasakan peserta didik membaca Al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sekolah ini kita biasakan 

yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu terbawa sampai 

ke rumah mereka. 

4) Bagaimanakah perilaku peserta didik sehari-hari ketika berada di 

sekolah? 

Jawab:  

Perilaku anak-anak di sekolah juga sudah baik, mereka sopan-

sopan. Cuma ya namanya anak-anak pasti ada sebagian dari mereka 

yang kurang bagus perilakunya. Anak-anak yang seperti itu yang perlu 

kami bina. 

5) Sikap kejujuran apa yang dilakukan peserta didik di sekolah? 

Jawab: 

Jadi masalah sikap religius yang terkait dengan kejujuran itu 

kita latih mereka melalui kegiatan kantin kejujuran. Dikegiatan kantin 

kejujuran ini, ini yang dikelola oleh koperasi SMA Negeri 6 Kendari 

mereka itu dibebaskan untuk mengambil sendiri barang yang ia 

butuhkan. Kemudian ia membayarnya sendiri dan mengambil 

kembaliannya sendiri tanpa diawasi. Jadi disini guru-guru berupaya 

agar anak-anak itu menumbuhkan dan mengembangkan sendiri sikap 

kejujurannya. Mereka dilatih dibiasakan dan mudah-mudahan dengan 
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kegiatan itu harapannya adalah terbentuk sikap kejujuran pada siswa 

SMA Negeri 6 Kendari. Dan Alhamdulillah hasilnya dampaknya 

sangat luar biasa. Dari evaluasi yang dilakukan oleh pengelola 

koperasi, barang yang keluar dan jumlah uang yang masuk itu 

signifikan. Artinya apa tidak mengalami kerugian. Menunjukkan 

bahwa siswa-siwa didalam berbelanja membayar secara sendiri dan 

mengambil uangnya dengan sendiri kembaliannya itu sudah dilakukan 

dengan benar. Berarti mereka sudah memiliki sikap kejujuran. 

6) Apakah peserta didik disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah? 

Jawab: 

Iya anak-anak sangat disiplin. Karena memang kegiatan-

kegiatan ibadah di sekolah sebelum pandemi ini memang diminta 

didalam kurikulum 2013 peserta didik sadar akan keberadaan 

kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. untuk menumbuhkan kesadaran 

ini, sekolah dalam hal ini guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti mengarahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

ibadah, seperti yang kita lakukan di sekolah sholat dhuha, sholat 

dzuhur, sholat jum’at, dan sholat asar secara berjamaah. Dan dalam 

sekali sepekan peserta didik mengikuti kegiatan pengajian dihari 

jum’at sore. 

7) Apakah peserta didik patuh terhadap tata tertib di sekolah? 

Jawab: 
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Iya pasti karena anak-anak yang tidak tertib tidak mengikuti 

peraturan kita pulangkan. Kalau terlambat datang ke sekolah kita 

pulangkan dan tidak boleh ikut masuk belajar. 

8) Apakah peserta didik menerapkan budaya 5S? 

Jawab: 

Budaya 5S juga terlaksana. Alhamdulilah setiap bertemu guru 

senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Perilaku anak-anak di sekolah 

juga sudah baik, mereka sopan-sopan. Cuma ya namanya anak-anak 

pasti ada sebagian dari mereka yang kurang bagus perilakunya. Anak-

anak yang seperti itu yang perlu kami bina. 

9) Apakah peserta didik selalu menjaga kebersihan di lingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Iya mereka selalu menjaga kebersihan. Terkadang peserta 

didik juga sering melakukan kegiatan gotong royong 3x dalam 

sepekan yaitu pada hari selasa, kamis dan jum’at. Sikap gotong 

royong ini juga masuk dalam penilaian karena itukan bagian daripada 

penilaian sikap religius. Ada absen untuk kegiatan ini dan langsung 

diawasi oleh osis dan rohis. 

10) Kegiatan ibadah apa saja yang dapat menunjang peserta didik agar 

menjadi peserta didik yang memiliki sikap religius? 

Jawab: 
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 Untuk kegiatan ibadah yang dilakukan anak-anak itu ya yang 

tadi seperti sholat dhuha, sholat dzuhur, sholat jum’at, dan sholat asar 

secara berjamaah. 

11) Bagaimanakah pelaksanaan infak yang dilakukan peserta didik di 

sekolah? 

Jawab: 

Jadi, programnya itu setiap hari jum’at namun karena yang 

mengkoordinir kegiatan tidak efektif sehingga kita alihkan kegiatan 

tersebut disetiap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.Jadi 

langsung dikoordinir oleh Guru Pendidikan Agama dikelas masing-

masing.Sehingga dengan hal tersebut alhamdulillah hasilnya sangat 

memuaskan kondisi infak peserta didik di SMA Negeri 6 Kendari itu 

sampai jutaan rupiah.Alhamdulillah dan itu sudah kita manfaatkan 

untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan rohis. Disamping juga itu 

untuk membantu kegiatan-kegiatan seperti kegiatan bakti sosial, 

mengunjungi panti asuhan, bersedekah kepada fakir miskin dan anak-

anak jalanan terutama dalam bulan suci ramadhan.Jadi itu sasaran dari 

infak mereka. 

12) Hambatan apa yang bapak alami dalam meningkatkan sikap religius 

peserta didik? 

Jawab:  

Hambatan dalam meningkatkan sikap religius ini pasti ada. 

Apalagi kalau berbicara tentang pendidikan agama dimana-mana pasti 
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ada hambatan yang dialami terutama dalam hal meningkatkan 

kesadaran peserta didik untuk mendapatkan pengalaman beragama. 

Karena tidak semua peserta didik memiliki kesadaran yang sama 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Itu hambatan 

pokoknya. 

13) Bagaimana cara bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

Jawab: 

 Untuk mengatasi hal tersebut guru pendidikan agama islam 

bekerja sama dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk 

mengatasi peserta didik yang tingkat kesadaran beragamanya masih 

rendah. Jadi selalu ada hambatan. Lalu hambatan-hambatan itu kita 

anggap sebagai tantangan dan cara mengatasinya dengan cara yang itu 

tadi bekerja sama dengan wali kelas mereka dan guru BK mereka 

untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dengan cara 

membimbing dan membina anak-anak tersebut. Mereka dipanggil oleh 

wali kelas dan guru BKnya. Kalaupun misalnya terjadi hal seperti itu 

lagi terulang namanya maka orang tuanya kita undang untuk 

mengatasi permasalahan sikap religius anak-anak mereka. Kalaupun 

terulang lagi maka akan diberi surat peringatan melalui yang dikatahui 

oleh kepala sekolah. Kalau ternyata tidak ada perubahan kita sudah 

bina melalui guru pendidikan agamanya, kita sudah bina melalui guru 

wali kelasnya dan guru bimbingan konselingnya, kita sudah undang 

orang tuanya namun tidak ada perubahan ya akan kita berikan sanksi. 
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Sanksinya ya berupa pengurangan nilai pendidikan agama islam. 

Karena dia masuk dalam penilaian religius atau penilaian sikap. Jadi 

dipenilaian pendidikan agama itu ada 2 yaitu sikap sosial dan sikap 

religius. Jadi dengan demikian peserta didik tidak akan tuntas nilai 

pendidikan agamanya dikarenakan sikap religiusnya tidak bagus. 

Yang seperti kita perlu melakukan pembinaan supaya bisa lebih baik 

lagi kedepannya.Namun, pasti ada peserta didik yang lalai. Tapi 

Alhamdulillah sekitar 80% dari jumlah peserta didik kita dari 1000 

orang lebih Alhamdulillah lebih banyak yang baik daripada yang tidak 

bagus. Jadi dengan upaya-upaya tersebut Alhamdulillah bisa kita 

kembali meningkatkan kesadaran beragama anak-anak atau peserta 

didik untuk melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. 

11. Motivasi apa yang biasa bapak berikan dalam meningkatkan sikap 

religius peserta didik? 

Jawab: 

  Diantara motivasi yang saya biasa berikan kepada peserta didik 

dalam meningkatkan sikap religiusnya ialah 1) memberikan apresiasi 

terhadap upaya yang dilakukan peserta didik sekecil apapun, 2) hadir 

ditengah-tengah kegiatan peserta didik dan membangun kepercayaan 

kepada peserta didik, 3) membuat suasana positif  dan menyenangkan, 

4) mendorong peserta didik untuk terus belajar dan berkembang, 5) 

memberikan perhatian serta menjadi contoh yang baik, dan yang 
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terakhir memberikan bonus berupa tambahan nilai kepada peserta didik 

yang aktif. 

  Dalam hal ini guru PAI-BP di SMA Negeri 6 Kendari 

mengedepankan sikap keterbukaan, yakni mendorong siswanya agar 

berani mengungkapkan pendapatnya dan menanggapinya secara 

positif,  juga bisa menerima kekurangan dan kelebihan peserta didik, 

memberikan perhatian dalam batasan tertentu kepada siswa dengan 

ramah dan penuh pengertian.  Di samping keterbukaan guru PAI-BP 

memotivasi siswa agar dapat mengembangkan bakatnya agar dapat 

meraih prestasi yang membanggakan, memiliki rasa percaya diri dan 

keberanian dalam mengambil keputusan 

b. Nama Informan : Hj. Siti Rabia, S.Ag 

Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam Kelas XI 

Waktu   : 1 Februari 2021 

1) Bagaimanakah peran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam 

meningkatkan sikap religius peserta didik? 

Jawab: 

 Jadi peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membimbing 

di SMA Negeri 6 Kendari untuk meningkatkan kualitas siswa kami 

ajar itu adalah memberikan pelajaran-pelajaran tambahan artinya 

diluar daripada program dari sekolah. Jadi memberikan pelajaran 

tambahan seperti yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik itu 

ada namanya pengajian sore. Yang dilaksanakan itu jadi bergilir setiap 

kelas. Jadi ada jadwalnya kelas 10 kelas 11 kelas 12. 
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2) Apakah ada materi pelajaran yang ibu ajarkan terkait dengan sikap 

religius? 

Jawab: 

Ya seperti tata cara membaca Al-Qur’an. Kan masih banyak 

anak-anak itu yang belum paham bagaimana cara penyebutan 

tajwidnya secara benar, baik itu hurufnya juga kan kadang beda-beda.  

3) Apakah peserta didik disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah? 

Jawab: 

 Alhamdulillah sejauh ini sebelum adanya pandemi anak-anak 

selalu disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu 

kan salah satu faktor penunjang sikap religius juga. 

4) Apakah peserta didik menerapkan budaya 5S? 

Jawab: 

 Iya namanya anak-anak yang mau beranjak dewasa. Ada 

sebagian yang menerapkan itu ada juga yang tidak. Kami sebagai guru 

hanya selalu mengingatkan sasja. 

5) Apakah peserta didik selalu menjaga kebersihan di lingkungan 

sekolah? 

Jawab: 

Alhamdulillah mereka selalu menjaga kebersihan di 

lingkungan sekolah. Kan setiap kelas itu ada jadwal piketnya masing-

masing. Jadi setiap pagi itu yang ada jadwal piketnya, mereka datang 

pagi kemudian membersihkan kelas sebelum masuk belajar. 
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6) Kegiatan apa saja yang dapat menunjang peserta didik agar menjadi 

peserta didik yang memiliki sikap religius? 

Jawab: 

 Kegiatan sedekah jum’at seribu namanya. Setiap pelajaran 

agama walaupun bukan hari jum’at tapi judulnya jum’at seribu. Seribu 

mi yang mereka kumpul. Ini dilakukan 3 guru PAI, saya, bu budi dan 

pak zainudin.kita 3 orang yang laksanakan itu. Kalau yang lain 

kayaknya tidak karna tidak pernah ada laporannya. Anak-anak rajin 

kumpul uang, tapi ada juga sebagian yang tidak karna mungkin 

keadaannya to. Karena alasan kan biasa kalau bilang kenapa ini sudah 

berapa kolom terlewati, kadang temannya bilang ini bu sedangkan 

uang jajannya mereka tidak bawa. Hanya berapa satu dua orang. Lebih 

banyak yang kumpul uang kan nantinya kita beritahu anak-anak 

bilang kewajiban to apalagi kita beri motivasi bilang ini kan tabungan 

akhiratmu ini bukan tabungan untuk sementara. Jadi mereka 

termotivasi mi. Uang infak yang sudah terkumpul ini biasa digunakan 

untuk keperluan fasilitas masjid di SMA 6 Kendari. 

7) Hambatan apa yang bapak alami dalam meningkatkan sikap religius 

peserta didik? 

Jawab: 

Hambatannya itu anak kurang begitu aktif. Artinya kalau 

masalah agama ya kadang datang kadang tidak. 

8) Bagaimana cara ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
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Jawab: 

Cara mengatasinya ya dengan memberikan motivasi kalau 

yang tidak ikut artinya ada jadwal kemudian tidak ikut minggu 

depannya itu diberi sanksi. Kalau ibu, ibu suruh hafal surah-surah 

pendek minimal 10 surah sebelum pembelajaran dimulai. Ini bagi 

yang tidak ikut pengajian jum’at sore. 

9) Motivasi ada yang ibu berikan kepada peserta didik dalam 

meningkatkan sikap religius? 

Jawab: 

 Dengan memberikan motivasi kalau yang tidak ikut artinya ada 

jadwal kemudian tidak ikut minggu depannya itu diberi sanksi. Kalau 

ibu, ibu suruh hafal surah-surah pendek minimal 10 surah sebelum 

pembelajaran dimulai.Ini bagi yang tidak ikut pengajian jum’at sore. 

c. Nama Informan : Hj. Budi Suyatmi S.Ag 

Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam Kelas XII 

Waktu   : 28 Januari 2021 

1) Bagaimanakah peran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam 

meningkatkan sikap religius peserta didik? 

Jawab: 

 Jadi peran guru agama tentang pembentukan akhlak terutama 

tentang sikap religius peserta didik, tentu saja selama ini guru agama 

berusaha untuk membimbing anak-anak yang ada di SMA Negeri 6 

Kendari ini agar anak didik ini selalu memperbaiki akhlaknya. Karena 

biasanya di rumah itu kadang kurang tentang pendidikan agamanya, 
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tentang pelaksanaannya ibadah, akhlaknya yang menunjukkan kesikap 

religiusnya. Jadi guru agama selalu mengingatkan. Walaupun 

mungkin pada saat belajar juga. Tentunya sebelum pandemi ini.Jadi 

guru agama selalu diingatkan melalui WA. Kemudian ada tugas tapi 

yang sebenarnya kan kenyataan kita tidak tau. Tapi pada saat sebelum 

pandemi bertatap muka kita pantau pada saat kita mengajar. Sebelum 

mengajar ada istilahnya ketemu guru atau ketemu teman beragama 

islam mengucapkan salam itu merupakan pembiasaan akhlak religi, 

termasuk membaca Al-Qur’an sebelum belajar di kelas. 

2) Apakah ada materi pelajaran yang ibu ajarkan terkait dengan sikap 

religius? 

Jawab: 

 Materi pelajaran itu sebenarnya berhubungan dengan sikap. 

Misalkan tentang membaca Al-Qur’an. Membaca Al-Qur’an kan 

disitu ada tentu saja untuk membentuk sikap supaya anak-anak 

terbiasa membaca Al-Qur’an. Walaupun mungkin pada saat pelajaran 

saja.insyaAllah diterapkan juga sehari-hari di rumah. Jadi semua ada 

kaitannya dari semua mata pelajaran itu ada tentang sikapnya menuju 

kesitu akhlakul karimah. 

3) Bagaimanakah sikap peserta didik ketika berada di sekolah? 

Jawab: 

 Alhamdulillah yang jelas kita selalu mengingatkan kalau 

misalkan ada anak-anak yang mungkin lupa. Kadang kan namanya 
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anak selalu diingatkan terus walaupun kadang lupa dia cuek pada saat 

sholat, ada anak-anak yang cuek dengar adzan masih main-main. Ya 

kadang kita keliling kita ingatkan “nak sholat”.Kita selalu ingatkan 

lah. 

4) Apakah peserta didik disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah? 

Jawab: 

 Alhamdulillah sebagian besar disiplin. Terkadang ada anak-

anak yang kalau sudah mendengar suara adzan, biasanya mereka 

punya inisiatif sendiri langsung bergegas pergi ke masjid tanpa 

dipanggil-panggil lagi sama guru. Walaupun mungkin sebagian kecil 

yang penting kita selalu ingatkan. Karena kan ini juga masuk dalam 

penilaian sikap. Disini yang menjadi kendala itu fasilitas masjidnya 

kita tidak bisa memuat anak-anak dalam jumlah banyak, jadi mereka 

ya ganti-gantian untuk sholat. 

5) Apakah peserta didik menerapkan budaya 5S? 

Jawab: 

 Iya disitu terpampang ya ada 5S (senyum salam sapa sopan 

dan santun). Ya intinya harus rajin-rajin diingatkan saja. Itu kan 

termasuk dalam pembentukan sikap juga untuk anak-anak. 

6) Apakah peserta didik selalu menjaga kebersihan di lingkungan 

sekolah? 

Jawab:  
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Ya ada anak yang cuek. Ya pokoknya kita selalu ingatkan nak 

ada ada sampah tolong dipungut. Pokoknya banyak yang nurut. 

Menjaga kebersihan masuk dipenilaian. Pokoknya semua aspek itu 

dalam agama masuk dipenilaian. Kan ada istilahnya aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, ada sikap religius. 

7) Kegiatan apa saja yang dapat menunjang peserta didik agar menjadi 

peserta didik yang memiliki sikap religius? 

Jawab: 

Termasuk itu tadi diharapkan untuk kalau bertemu selalu 

salam, kemudian ada kegiatan sholat dzuhur, sholat asar, sholat dhuha. 

Istirahat pertama itu jam 10 diharapkan anak-anak untuk sholat dhuha. 

Kemudian pas dzuhur juga. Kemudian pas asar itu pas pulang. Cuma 

itu dijadwal jadi sebelum pulang ada kelas berapa pada hari itu yang 

diharapkan untuk sholat dulu. Supaya sampai di rumah sudah tenang. 

Ada kegiatan hari jum’at pagi sebelum belajar dimulai ada kegiatan 

imtaq istilahnya. Jadi disitu selang seling, ada biasa dzikir, ada biasa 

membaca surah al-kahfi. Kegiatan sore biasa pengajian.Cuma ya 

kadang itu biasa pertingkat. Jadi misalkan jum’at ini kelas 10, jum’at 

berikutnya kelas 11, jum’at berikutnya kelas 12. 

8) Hambatan apa yang bapak alami dalam meningkatkan sikap religius 

peserta didik? 

Jawab: 
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 Kesulitannya kadang anak-anak susah tidak mau. Kemudian 

ada disini masyarakatnya menengah kebawah agak kurang mampu 

jadi biasa dia pulang sekolah itu cepat terus membantu orang tuanya. 

Jadi kadang kalau ada kegiatan diluar jam belajar kadang biasa 

mereka tidak diizinkan terus pulang untuk membantu orang tuanya 

entah itu jaga adiknya atau jaga warung atau bantu apalah. 

9) Bagaimana cara bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

Jawab:  

Yang jelas pada saat pelajaran kan guru-guru ada pelajarannya 

selalu ada diselipkan disitu motivasi-motivasi, nasihat-nasihat tentang 

itu pelajaran supaya lebih baik dari hari kehari. 

10) Motivasi apa yang ibu berikan dalam meningkatkan sikap religius 

peserta didik? 

Jawab: 

 Yang jelas pada saat pelajaran kan guru-guru ada pelajarannya 

selalu ada diselipkan disitu motivasi-motivasi, nasihat-nasihat tentang 

itu pelajaran supaya lebih baik dari hari kehari. Selain itu biasanya 

saya memberikan pujian dan hadiah pada mereka. Terkadang juga 

motivasinya itu dengan memberikan nilai yang bagus, nah kalau sudah 

begitu pasti mereka juga bersemangat. 
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d. Nama Informan : Budi Harsini S.Pd 

Jabatan  : Bendahara Koperasi Sekolah 

Waktu   : 27 April 2021 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kantin kejujuran di sekolah? 

Jawab: 

     Memang ada yang namanya kantin kejujuran. Ini yang diterapkan 

di sekolah dan benar ya anak-anak di SMA 6 ini memang mereka 

sangat menjaga kejujuran dalam hal jual beli. Biasanya mereka 

mengambil sendiri barang yang mereka beli kemudian uangnya 

disimpan di atas meja-meja. Kan biasanya saya dan pak Hayyudin kita 

pergi ngajar di kelas, terus koperasi sekolah juga masih tetap terbuka 

karena semua keperluan anak-anak ada dikoperasi jadi nda mungkin 

kita tutup. Dengan begitu anak-anak biasanya mengambil sendiri 

apalagi pas lagi istirahat kan pasti mereka rombongan. Jadi, dengan 

adanya kegiatan kantin kejujuran ini, kita hitung pendapatan jumlah 

uang koperasi sekolah tidak mengalami kerugian, dari sini bisa kita 

simpulkan bahwa mayoritas anak-anak disini mereka bisa menerapkan 

kejujuran di sekolah. 

3. Panduan Wawancara Peserta Didik SMA Negeri 6 Kendari 

a. Nama Informan : Fasya Islami Putri 

Kelas  : XI Mipa 1 

Waktu  : 3 Februari 2021 

1)   Bagaimana tanggapan anda terhadap guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 6 Kendari? 

Jawab: 
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Kalau menurut saya guru Pendidikan Agama Islam disini itu 

baik-baik, terus mengajarnya juga bagus, ramah juga sama murid 

misalnya kayak diluar kelas dia tetap sapa kita tetap senyum sama 

kita walaupun bukan dalam pelajarannya. 

2)    Teladan apa saja yang anda dapat dari guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Teladan yang bisa saya ambil itu disiplin waktu, rajin. 

3)   Motivasi apa yang biasa diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Biasa dikasih pencerahan kalau ikut kajian itu dapat manfaat. 

Bisa mendapatkan ilmu selain kita dapat ilmu dalam kelas kita juga 

dapatkan ilmu ketika kita ikut kajian. 

b. Nama Informan : Alfathur Ramadhani 

Kelas  : XI Mipa 3 

Waktu  : 3 Februari 2021 

1)   Bagaimana tanggapan anda terhadap guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 6 Kendari? 

Jawab: 

Yang pertama itu kak mengenai sikap. Pasti guru agama semua 

sikapnya sama. Hampir semua sikapnya sama, baik dan juga lembut. 

Tapi kalau cara mengajarnya ada yang kurang efektif, salah satunya 

biasanya untuk agama catatan-catatan itu paling sulit kak. Karena 
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anak-anak murid zaman sekarang paling malas mencatat. 

Kebanyakan guru-guru bukan hanya guru agama. Saya maunya 

praktek penjelasan. Yang penting soal penjelasan sedikit kemudian 

praktek. Itu saja kak. 

2)   Teladan apa saja yang anda dapat dari guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Kalau guru agama teladan yang bisa saya ambil dari sekolah 

itu yang pertama guru agama pasti rajin beribadah. Itu pasti kita 

ambil hikmahnya. Selain itu terus ada beberapa materi-materi yang 

telah diajarkan itu bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Salah satunya adalah hadist thollabul ilmi faridhotun ‘ala kulli 

muslim (menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim) baik laki-laki 

maupun perempuan. Itu salah satunya kak. 

3)   Motivasi apa yang biasa diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Kalau motivasi ituji kak semangat belajar. Karena biasa itu kan 

kita harus belajar, mencatat, hafalan, praktek. Itu kadang hanya 

dikasih semangat.Motivasinya semangat. 
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c. Nama Informan  : Muh. Adly Fahrezy T. 

Kelas   : XI Mipa 5 

Waktu  : 3 Februari 2021 

1) Bagaimana tanggapan anda terhadap guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 6 Kendari? 

Jawab: 

Tergantung gurunya sih. Kalau Pak Zainuddin dia cara 

mengajarnya lebih kesenang-senang begitu jadi kita mudah 

mengerti. Tapi kalau Bu Siti Rabia dia mengajarnya serius-serius 

bercanda. Kalau Bu Budi cara mengajarnya lembut. 

2) Teladan apa saja yang anda dapat dari guru Pendidikan Agama Islam? 

Jawab: 

Teladan yang saya ambil itu kalau sepengetahuan saya guru 

agama orangnya baik-baik. 

3) Motivasi apa yang biasa diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Kalau itu biasa gurunya membawakan materi jangan melawan 

orang tua. Pokoknya ada materi jangan melawan orang tua. Kan 

biasa kalau umpamanya pendidikan agama Islam itu berkaitan 

dengan budi pekerti. Jadi apa yang mereka ajarkan sama dengan 

materi. Semua tergantung materinya. 
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d. Nama Informan : Khairul Fadhli 

Kelas  : XI Mipa 6 

Waktu  : 3 Februari 2021 

1) Bagaimana tanggapan anda terhadap guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 6 Kendari? 

Jawab: 

Kalau menurut saya baik secara universalnya. Dengan metode 

pembelajarannya bagus gampang untuk dicerna penjelasannya. Tapi 

nda tau kalau untuk teman-teman yang lain bagaimana. Kalau untuk 

saya sendiri Alhamdulillah bisa dicerna dengan baik 

2) Teladan apa saja yang anda dapat dari guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Kalau saya teladannya itu mereka dengan sikap yang tegas, 

selalu menasehati muridnya, tepat waktu juga. 

3) Motivasi apa yang biasa diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawab: 

Ada satu motivasi jangan pernah tinggalkan sholat karena 

seburuk apapun kamu jangan pernah tinggalkan sholat.Karena 

dengan sholat kemu bisa menjadi baik. 
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LAMPIRAN 3  

PEDOMAN OBSERVASI 

Sumber Data : Peserta Didik SMA Negeri 6 Kendari 

No 

 

Indikator/Aspek yang diamati 

 

Realisasi 

Ya Tidak 

1. 

Membiasakan budaya 5S (senyum, salam, 

sapa, sopan, dan santun) terhadap guru-guru 

di sekolah. 

Ya  

2. Memiliki sikap toleransi antar sesama teman. Ya  

3. 
Mengikuti kegiatan keagamaan  Rohis 

(rohani Islam) di sekolah 
Ya  

4. 
Melaksanakan sholat dhuha, dzuhur, dan 

asar secara berjamaah 
Ya   

5. 
Menjaga kebersihan lingkungan dengan 

membuang sampah pada tempatnya. 
Ya  

6. Menghormati orang yang lebih tua. Ya  

7. Membiasakan berdo’a sebelum belajar Ya   

8. Rajin berinfak Ya  

9. Datang sekolah tepat waktu Ya  
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LAMPIRAN 4 

Dokumentasi Kegiatan di SMA Negeri 6 Kendari 

 

Kegiatan rohis (Rohani Islam) 

 
 

Pembiasaan mengucapkan salam dan tadarus Al-Qur’an sebelum belajar 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Wawancara 

 

 
 

Wawancara  Bersama Kepala SMA Negeri 6 Kendari 

 

 

 

Wawancara Bersama Guru Pendidikan Agama Islam 
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Wawancara Bersama Peserta Didik SMA Negeri 6 Kendari 
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Lampiran 6  

Absen Kegiatan Ibadah Peserta Didik 

                                 

                                              Absen sholat di sekolah 

                              

                                     Kartu kontrol peserta didik di rumah 
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Lampiran 7 

Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kampus 
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Lampiran 8 

Surat Izin Penelitian dari Balitbang 
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Lampiran 9 

Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian 
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Lampiran 10 

RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama  :  Alief Fathur Rahmah 

2. NIM  :  17010101126 

3. Tempat/Tanggal Lahir :  Parura Jaya, 18 Agustus 1999 

4. Jenis Kelamin :  Perempuan 

5. Status Perkawinan :  Belum Kawin 

6. Agama Islam :  Islam 

7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 

8. Fakultas/Jurusan :  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI 

9. Alamat :  Desa Parura Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. 

Muna Barat 

10. No. HP :  085340556085 

11. E-mail :  alieffaturrahma99@gmail.com 

 

B. Data Keluarga 

1. Ayah  :  Ikhsanudin 

2. Ibu  :  Gunarti 

3. Saudara Kandung  :  Bintang Kurnia Ramadhani 

 

C. Riwayat Pendidikan 

1. TK R.A. Kartini 2005 

2. SD Negeri 7 Maginti 2011 

3. SMP Negeri 4 Tikep 2014 

4. SMK Negeri 1 Raha 2017 
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