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Lampiran 1. Daftar Informan  
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Lampiran 2. Pedoman Obsevasi, Wawancara dan Dokumentasi.  

1. PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

perilaku siswa serta pembinaan dan strategi guru PAI dalam pembinaan 

perilaku berbasis Multikultural di SMAN 1 Wawonii Tenggara. meliputi: 

a. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi data yang baik mengenai kondisi fisik 

maupun non fisik serta peran guru PAI dalam menerapkan Pendidikan 

Multikultural. 

 

b. Aspek yang diamati: 

1. Alamat/lokasi Sekolah. 

2. Sarana dan Prasarana Sekolah. 

3. Suasana iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik 

maupun social. 

4. Lingkungan yang menunjang dalam penyadaran siswa terhadap 

perbedaan dan    saling menghormati. 

5. Melihat kegiatan-kegiatan di sekolah terkait dengan Pendidikan  

Multikultural. 

2. PEDOMAN WAWANCARA 

a. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Sudah berapa lama bapak menjadi Kepala Sekolah disini? 

2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah bapak keluarkan di 
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sekolah ini? 

3. Apa bapak menyetujui adanya pembinaan perilaku berbasis 

multikultural? 

4. Apa yang bapak ketahui tentang pembinaan perilaku berbasis 

multikultural? 

5. Apa tujuan pembinaan perilaku berbasis multikultural? 

6. Bagaimana bentuk keberagaman yang ada di sekolah ini 

(suku,agama,bahasa) ? 

7. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan akhlak berbasis 

multikultural? 

8. Apakah terdapat strategi tertentu  dalam pembinaan perilaku 

berbasis mutikultural yang bapak gunakan ? 

b. Wawancara dengan Guru PAI,BK,dan PKN 

1. Apa yang bapak ketahui tentang pembinaan perilaku berbasis 

multikultural? 

2. Bagaimana bentuk keberagaman yang ada di sekolah ini 

(suku,agama,bahasa)? 

3. Bagaimana bentuk perilaku siswa yang ada disekolah ini? 

4. Bagaimana upaya guru dalam menghindari terjadinya perilaku 

yang kurang baik ? 

5. apa saja yang dilakukan guru dalam proses pembinaan perilaku 

tersebut khususnya yang berbasis multikultural? 

6. Bagaimana pembinaan perilaku siswa diimplementasikan pada 
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setiap kegiatan siswa? 

7. Apa saja yang dilakukan dalam mendukung pembinaan 

perilaku siswa berbasis multikultural tersebut? 

8. Apakah terdapat strategi tertentu dalam pembinaan perilaku 

berbasis mutikultural pada proses belajar di dalam kelas? 

9. Apakah terdapat strategi tertentu dalam pembinaan perilaku 

berbasis mutikultural pada kegiatan siswa diluar proses belajar 

dikelas? 

 

 

c. Wawancara dengan Siswa 

1. Bagaimana keberagaman yang ada di sekolah ini baik dari segi 

suku,bahasa dan lain-lain? 

2. Menurut adik bagaimana bentuk perilaku atau sikap siswa 

yang ada di sekolah ini?  

3. Sikap adik dalam melihat berbagai perbedaan yang ada 

disekolah? 

4. Aktivitas/Kegiatan apa saja yang ada di sekolah? 

5. Apakah suka dengan kegiatan sekolah tersebut? 

6. Pembinaan apa saja yang sering adik dapatkan di sekolah ini! 

Khususnya dari Guru PAI? 

7. apa saja yang biasa diajarkan, khususnya di luar jam 
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pelajaran? 

8. apa saja yang biasa  diajarkan di sekolah khususnya di dalam 

kelas? 

9. Bagaimana sikap perilaku adik atau teman-teman ketika 

proses belajar didalam kelas? 

3. PEDOMAN DOKUMENTASI  

Mengamati keadaan sekolah dan bagaimana Strategi Guru PAI 

dalam  Pembinaan Perilaku  Siswa  Berbasis Multikultural  di  SMA  Negeri  1 

Wawonii  Tenggara. 
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Lampiran 3. Transkip Observasi  

Hari/Tanggal  :   Senin, 08, 10 dan 14 Januari 2019 

Waktu observasi :   08:00-13:20 wita 

Lokasi Observasi :  SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 

Tema Observasi :  Mengamati Keadaan Sekolah, Perilaku Siswa dan 

Strategi Guru PAI dalam Membina Akhlak Siswa di 

SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 

Sebelum melakukan observasi secara langsung, sehari sebelumnya peneliti 

bertemu dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara untuk meminta 

izin dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan peneliti di sekolah. 

Peneliti dipersilahkan melakukan penelitian kapan pun pada waktu jam 

sekolah asalkan tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar (PKM), peneliti 

menyerahkan surat izin riset tersebut dan memohon izin untuk melihat-lihat lokasi 

sekolah dan kepala sekolah mengizinkan, Pada saat observasi dilakukan peneliti 

memulai dengan mengamati keadaan dan lingkungan sekolah. Untuk sarana dan 

prasarana SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara cukup memadai untuk menunjang 

dan memfasilitasi para pendidik maupun peserta didik dalam proses 

pembelajarannya. 

Observasi yang dilakukan peneliti mengamati bahwa setiap mulai 

pelajaran anak-anak diharuskan Membaca Al-qur‟an bersama dilaksanakan 

sebelum kegiatan belajar mengajar berlansung, kira-kira 5-10 menit. Teknik 

membacanya adalah siswa dan guru membaca secara bersama-sama beberapa 

ayat, kemudian guru menunjuk siswa secara acak untuk membaca sendiri. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari hal tersebut dilakukan agar siswa 

mampu membaca ayat Al-quran dengan baik serta mampu mengerti dan 
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memahami isi dari bacaan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Observasi selanjutnya mengenai perilaku siswa  ditemukan bahwa terdapat 

sebagian siswa yang aktif, bersemangat, responsif, serta kemauan yang tinggi 

khususnya dalam pembelajaran, namun terdapat juga sebagian siswa yang kurang 

aktif, cenderung diam-diam saja selama berlansungnya pembelajaran serta ada 

pula yang berperilaku tidak sepantasnya pada saat pembelajaran berlansung, 

seperti ada memilih-milih teman ketika belajar kelompok, membuat keributan, 

tidak memperhatikan penjelasan guru didepan kelas, mengobrol dengan teman 

sebangku saat guru menerangkan materi pelajaran serta ada pula yang 

mengganggu siswa lain yang sedang belajar. 

Observasi selanjutnya dokumen diperoleh dari Tata Usaha. Data yang 

diperoleh berupa data file bentuk Microsoft Excel dan word yang berisikan 

tentang profil sekolah dan keadaan guru, siswa dan sarana prasarana SMAN 1 

Wawoonii tenggara. Diperoleh dari data tersebut jumlah guru 16 orang dan siswa 

68 orang. Dari keseluruhan siswa tersebut jumlah menurut agama adalah semua 

beragama islam. Pada mata pelajaran PAI hanya satu orang guru. 

Kegiatan selanjutnya melakukan proses wawancara dengan berbagai 

sumber dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang sekaligus Guru Bimbingan 

Konseling, Guru PAI dan Guru lain dalam hal ini penulis mewawancarai Guru 

Pendidikan Kewarnegaraan, dan juga mewawancarai siswa-siswi kelas X IPS dan 
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XI IPA peneliti bertanya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi Guru PAI dalam pembinaan perilaku siswa berbasis Multikultural yang 

dilakukan di SMAN 1 Wawonii tenggara, kegiatan observasi,wawancara dan 

dokumentasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan lebih dan disesuikan 

dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh.  
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Lampiran 4. Transkip Wawancara 

Informan 1.  Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wawonii 

Tenggara 

Nama  : Sahabu S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Senin, 12 Agustus 2019 

Waktu wawancara  : 13:12-14:29 wita 

Lokasi wawancara  : Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wawoni 

Tenggara 

Tema wawancara  : Kepemimpinan dan Strategi Guru dalam Pembinaan 

 

   Perilaku Siswa Berbasis Multikultural 

No

. 

Pertanyaan Jawaban 

 

1. 

Sudah berapa lama 

bapak menjadi Kepala 

Sekolah disini? 

Kurang lebih 5 tahun saya sudah menjabat 

sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 

Wawonii Tenggara ini. 

  2.  

Kebijakan-kebijakan 

apa saja yang sudah 

bapak keluarkan di 

sekolah ini? 

kalau kebijakan banyak kebijakan yang sudah 

saya terapkan di sekolah ini tetapi salah 

satunya dengan pembinaan perilaku bagi para  

siswa dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita 

lakukan. 

3. 

Apa bapak menyetujui 

adanya pembinaan 

perilaku berbasis 

multikultural? 

Ya setuju, yaa alasannya kan setiap sekolah 

pasti harus ada yang namanya pembinaan 

akhlak ,salah satunya dengan berbasis 

multicultural karena di SMAN 1 Wawonii 

tenggarkan disini berasal dari latar belakang 
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yang berbeda-beda. 

4. 

Apa yang bapak 

ketahui tentang 

pembinaan perilaku 

berbasis multikultural? 

Yaa pembinaan perilaku kepada siswa agar 

mereka berperilaku yang baik tanpa 

memandang suku, bahasa, budaya, jenis 

kelamin, status ekonominya ,yaa tentunya 

berperilaku sepantasanya sesama manusia.  

5. 

Apa tujuan pembinaan 

perilaku berbasis 

multikultural? 

 

Yang pasti tujuannya  untuk menjadikan 

siswa berperilaku baik menjaga kerukunan 

dengan bersikap simpatik dan empati 

terhadap agama, etnis dan budaya yang 

berbeda.  

6. 

Bagaimana bentuk 

keberagaman yang ada 

di sekolah ini 

(suku,agama,bahasa) ? 

Disekolah ini itu siswa berasal dari latar 

belakang serta adat istiadat yang berbeda 

kalau pekerjaan orang tua siswa disini 

kebanyakan dari petani, kalau agama yang 

dianut siswa disini beragama islam semua, 

kalau dari suku ada yang berasal dari suku 

Buton dengan berbagai macam bahasanya, 

dan Suku Wawonii orang asli disini 

7. 

Siapa saja yang 

terlibat dalam 

Tentunya guru dan semua warga sekolah 

disini saling bekerja sama.  
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pembinaan akhlak 

berbasis multikultural? 

8.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu dalam 

pembinaan perilaku 

berbasis mutikultural 

yang bapak gunakan ? 

“Hmmm…Kalau hal itu salah satunya kami 

selalu memberikan nasehat, kalau sudah pas 

upacara bendera dan menjadi pemimpin atau 

pembina upacara, selalu memberikan 

himbauan kepada siswa yaa banyak hal yang 

disampaikan salah satunya menjaga 

kerukunan dengan semua warga sekolah ini” 

 

Informan 2. Wawancara dengan wakil kepala sekolah sekaligus selaku 

Guru BK 

Nama :  Wawan Setiawan, S.Pd., M.Hum 

Hari/Tanggal  : Senin, 05 Agustus 2019 

Waktu wawancara : 10:00-11:35 wita 

Lokasi wawancara : Ruang Guru SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 

Tema wawancara : Strategi Guru PAI dalam Pembinaan Perilaku Siswa  

Berbasis Multikultural. 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  

Apa yang bapak /ibu 

ketahui tentang 

pembinaan perilaku 

berbasis 

Hmm pembinaan perilaku yang dilakukan 

untuk siswa-siswa disini agar sikapnya itu 

menjadi baik tanpa membeda-bedakan anatar 

satu yang lainnya sepertia dia beda-bedakan 
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multikultural? sukunya, status ekonomi keluarganya, apalagi 

agamanya kalau diluar sekolah. yaa kita 

harapkan mereka bergaul dengan baik 

2.  

Bagaimana bentuk 

keberagaman yang 

ada di sekolah ini 

(suku,agama,bahasa)

? 

Disini bisa kita temui bentuk keberagaman, 

seperti suku yang berbeda-beda ada yang suku 

wawonii asli disini dengan banyak 

bahasanya,ada uga suku dari buton dengan 

banyak bahasanya karena siswa berasal dari 

kampung yang berbeda. 

3.  

Bagaimana bentuk 

perilaku siswa yang 

ada disekolah ini? 

Ada yang alhamdullilah sudah baik, tetapi ada 

juga yang masih belum, sulit untuk di bina 

sehingga perlu adanya pembinaan secara terus 

menerus kepada siswa baik yang perilakunya 

sudah baik ataupun yang belum 

4.  

Bagaimana upaya 

guru dalam 

menghindari 

terjadinya perilaku 

yang kurang baik ? 

Untuk   membentengi   siswa   yaa.selalu 

dengan  memberikan  nasihat yang baik dek, 

kemudian dengan menanamkan akidah yang 

benar…dengan menjelaskan hal-hal yang baik 

kepada mereka. 

5.  

apa saja yang 

dilakukan guru 

Saya guru Bimbingan konseling juga di 

sekolah ini,tentunya selalu saya berikan 
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dalam proses 

pembinaan perilaku 

tersebut khususnya 

yang berbasis 

multikultural? 

nasehat kepada siswa, hmm selain nasehat kita 

beri juga contoh yang baik, kita adakan terus 

pembinaan-pembinaan dengan berbagai 

kegiatan yang disekolah ini, jika sudah semua 

kita lakukan tetapi masih ada juga siswa yang 

belum mendengar lalu buat kenakalan itu kita 

proses dengan berikan hukuman yang 

mendidik. 

6.  

Bagaimana 

pembinaan perilaku 

siswa 

diimplementasikan 

pada setiap kegiatan 

siswa? 

Dengan berbagai program, Progam pembinaan 

perilaku siswa itu salah satunya… kita ada 

sholat dzuhur berjamaah, kemudian untuk 

membiasakan anak beramal kita adakan infaq 

setiap hari jumat yang nantinya digunakan 

untuk kegiatan amal seperti kalau ada 

guru,orang tua siswa, siswa yang sakit bisa 

memberikan sedikit bantuan… 

7.  

Apa saja yang 

dilakukan dalam 

mendukung 

pembinaan perilaku 

siswa berbasis 

multikultural 

Biasanya setiap tahun di sekolah diadakan 

pemilos yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi. 

Dengan diadakannya pemilos maka siswa-

siswi dilatih akan sifat kejujuran dan keadilan 

yang mereka miliki dengan memilih ketua osis 

berdasarkan hati nurani mereka. 
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tersebut? 

8.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu 

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

mutikultural pada 

proses belajar di 

dalam kelas? 

Kalau strategi biasannya yaa dari kegiatan-

kegiatan sekolah yang dilakukan, didalamnya 

juga kami masukkan pembinaan perilaku 

khususnya yang berbasis multikultural ini, 

karena kan kita bisa melihat berbagai banyak 

bentuk perilaku siswa yang berbeda-beda. 

9.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu  

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

mutikultural pada 

kegiatan siswa diluar 

proses belajar 

dikelas? 

yahhhh,,, biasanya momen yang tepat saat 

pengibaran bendera, karnakan kita tahu bahwa 

Indonesia merdeka bukan karna di perjuangkan 

oleh satu suku saja, melainkan dari berbagai 

suku, bahasa dan budaya, jadi setiap pemberian 

nasehat kita memberikan arahan kepada siswa 

agar selalu menjaga kerukunan antara sesama 

manusia untuk selalu bersikap menyayangi dan 

menghormati perbedaan sebagaimana 

dicontohkan pahlawan-pahlawan kita dahulu. 

yaaa itulah  yang  kita  kasih  contoh  sama  

anak-anak dek,  klo  indonesia    itu  memang  

di takdirkan memiliki berbagai budaya, bahasa, 

adat, hmmmmmm…banyak, itu salah satunya 
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Informan 3. Wawancara dengan Guru PAI 

Nama :  Budi Utomo S.Pd. 

Hari/Tanggal :  Senin, 9 Agustus dan Selasa 15 Agustus 2019 

Waktu Wawancara :  10:00-11:05 wita 

Lokasi Wawancara :   Ruang Guru SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 

Tema Wawancara : Strategi Guru PAI dalam Pembinaan Perilaku Siswa 

Berbasis Multikultural 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  

Apa yang bapak 

/ibu ketahui tentang 

pembinaan perilaku 

berbasis 

multikultural? 

Pembinaan yang kita selaku guru-guru lakukan 

untuk siswa disini supaya berperilaku baik tanpa 

membedakan antara teman satu dengan yang 

lainnya, supaya saling menghormati, hidup rukun, 

yaa karena kita lihat siswa itu ada beberapa yang 

masih berperilaku kurang baik karena adanya 

perbedaan diantara mereka. 

2.  

Bagaimana bentuk 

keberagaman yang 

ada di sekolah ini 

(suku,agama,bahas

a) ? 

Disekolah ini dek bisa kita temui beragam siswa 

baik dari latar belakang sosial,suku, adat istiadat 

dan agama yang berbeda, oh yaa kalau agama di 

sekolah ini alhamdullilah beragama islam semua 

3.  

Bagaimana bentuk 

perilaku siswa yang 

ada disekolah ini? 

yah belum semua berperilaku sebagaimana ajaran 

islam yang kita ajarkan karena disitu tadi dek 

berbeda-bedanya mereka terkadang beberapa 
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siswa mungkin belum bisa menyesuaikan antara 

satu dengan temannya yang lainnya,  kadang 

beberapa siswa itu saya lihat kalau istirahat suka 

bergaul sesama teman kelompoknya berbicara 

pakai bahasa daerah sesamanya saja, pernah juga 

beberapa tahun yang lalu terjadi perkelahian antar 

kelompok siswa disini. itulah dek kami selaku 

guru-guru dan warga sekolah disini terus berupaya 

supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak baik.  

4.  

Bagaimana upaya 

guru dalam 

menghindari 

terjadinya perilaku 

yang kurang baik ? 

Dengan melakukan kegiatan pembinaan perilaku  

dan alhamdullilah dari waktu ke waktu sudah 

berkurang hal-hal yang tidak kita inginkan dan 

beberapa siswa sudah mulai berperilaku sesuai 

yang kita harapkan walaupun belum semua. 

5.  

apa saja yang 

dilakukan guru 

dalam proses 

pembinaan perilaku 

tersebut khususnya 

yang berbasis 

multikultural? 

Kita selaku guru yang paling pertama itu yaa 

selalu memberikan nasihat yang baik dek 

kepada siswa. Nasihat   dalam   bersikap,   

nasihat   dalam   memilih   teman   dan 

sebagainya…kalau saya salah satu hal yang 

sering saya nasehati kepada siswa itu tentang 

bagaimana kita berperilaku dengan orang yang 

berbeda dari kita, kan didalam alquran juga 
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dijelaskan begini, kalau allah itu sudah 

menciptakan kita laki-laki perempuan dengan 

banyak perbedaan, dan allah tidak melihat semua 

itu, allah hanya lihat kita punya perilaku, amal 

ibadah supaya kita bisa saling membantu antar 

sesama, biasa saya nasehati itu didalam proses 

pembelajaran dan diluar proses pembelajaran dan 

kalau ada kegiatan hari besar islam atau kegiatan-

kegiatan sekolah. 

6.  

Bagaimana 

pembinaan perilaku 

siswa 

diimplementasikan 

pada setiap 

kegiatan siswa? 

salah satunya itu kita menerapkan untuk selalu 

berdoa sebelum pelajaran, kemudian agar anak 

terbiasa membaca Al Quran kita juga 

mengadakan  tadarus  Al  Quran  10  menit  

sebelum  pelajaran dimulai, selain untuk 

membiasakan anak membaca Al Quran juga 

untuk meng  ontrol sejauh mana siswa dapat 

membaca Al Quran…membiasakan sholat 

dengan sholat dzuhur berjamaah di mesjid ada 

juga setiap hari jumat diadakan kegiatan infaq. 

7.  

Apa saja yang 

dilakukan dalam 

mendukung 

yaa...kita juga selaku guru disini tentunya selalu 

berusaha menjadi contoh yang baik untuk siswa, 

bagaimana kebiasaan ibadah kita, cara kita 
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pembinaan perilaku 

siswa berbasis 

multikultural 

tersebut? 

bersikap atau bersosialisasi antar sesama manusia 

yang berbeda dengan kita, baik sesama orang 

yang lebih tua atau yang lebih muda, menjaga 

kerukunan saling menghargai pendapat antara 

satu dengan yang lainnya, seperti kalau untuk 

kerukunan kita kasih contoh maksudnya kita 

dengan anak-anak tetap baik dan kasih perlakuan 

yang sama bertutur kata yang baik, dalam hal 

ibadah kita selalu dimesjid untuk mengajak 

siswa, seperti itu dek karena jangan sampai kita 

meminta baru tidak mengerjakannya, soalnya 

yang kita hadapi anak –anak SMA yang sudah 

kritis cara berfikirnya 

8.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu  

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

mutikultural pada 

proses belajar di 

dalam kelas? 

Ketika dalam proses belajar mengajar kita 

sebagai guru berusaha untuk tidak membeda-

bedakan antara anak yang  pintar   dengan   anak   

yang   bisa   dibilang   masih   kurang 

pemahaman,  setiap pembelajaran kita membagi 

kelompok kepada mereka dengan sistem acak 

tidak milih-milih dan membeda-bedakan karena 

kita melihat semua anak disekolah ini memiliki 

derajat yang sama dan memiliki hak yang sama 
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dan biasanya kalau sebelum masuk materi kita 

ada metode ceramah terlebih dahulu yah disitu 

saya memberikan nasehat serta pemahaman 

kepada siswa tentang keragaman dan dikasih 

contoh-contoh kerukunan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

9.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu  

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

mutikultural pada 

kegiatan siswa 

diluar proses 

belajar dikelas? 

Dalam kehidupan kan, kita apa ya, cara bergaul, 

cara bersosialisasi harus sesuai dengan apa yang 

kita diajarkan oleh agama,  dari situlah kita 

mengajarkan anak bagaimana bersikap yang baik 

dan kita gak boleh membeda-bedakan, contohnya  

seperti  saya,  saya  itu  tidak  membedakan  

antara siswa satu dan siswa lainnya.  Tapi  kita 

harus berbaur, bisa berbaur dan bisa bergaul 

dengan baik, contohnya, ini ya,,,, kita ajak siswa 

Mendoakan dan menjenguk guru, karyawan, orang 

tua siswa atau siswa yang sakit itukan kepedulian 

kepada sesama tanpa memandang agama, suku, 

ekonominya. semoga bisa menjalin hubungan 

yang baik satu sama lain. 
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Informan 4. Wawancara dengan Guru PKN 

Nama :  Cici Hayani S.Pd.  

Hari/Tanggal :  Kamis, 25 Juli 2019 

Waktu wawancara :  08:15-09:30 wita 

Lokasi wawancara :  Ruang Guru SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 

Tema wawancara     : Strategi Guru dalam Pembinaan Perilaku Siswa 

Berbasis Multikultural 

 

 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1.  

Apa yang bapak/ Ibu 

ketahui tentang 

pembinaan akhlak 

berbasis 

multikultural? 

Pembinaan kepada siswa yang perilakunya 

masih sering membeda-bedakan antara 

suku,bahasa, agama,ekonominya, seperti ada 

yang pilih-pilih teman. Itu yang selalu perlu 

kita adakan pembinaan supaya siswa bisa 

hidup dengan rukun dan baik kepada 

semuanya.    

2.  

Bagaimana bentuk 

keberagaman yang 

ada di sekolah ini 

(suku,agama,bahasa) 

? 

Kalau disini banyak suku, suku wawonii, suku 

buton yang beda-beda bahasannya, kalau 

agama alhamdullilah islam semua. 

3.  

Bagaimana bentuk 

perilaku siswa yang 

ada disekolah ini? 

Selama saya menjadi guru disekolah ini dan 

berinteraksi terus dengan siswa, saya banyak 

menemukan pengalaman perilaku siswa 
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secara umum. yaa... bisa dikatakan ada yang 

sudah baik dan ada juga masih kurang baik, 

setiap siswa kan berbeda-beda yaa, kalau 

baiknya itu seperti siswa mendengarkan apa 

yang kami guru-guru nasehati tapi beberapa 

siswa juga belum sepenuhnya melaksanakan 

apa yang kami arahkan. 

4.  

Bagaimana upaya 

guru dalam 

menghindari 

terjadinya perilaku 

yang kurang baik ? 

Saya sebagai guru PKN khususnya kalau 

didalam kelas selalu saya berikan nasehat 

anak-anak agar hidup dengan berdampingan 

tanpa melihat perbedaan diantara mereka, 

bergaul tanpa pilih-pilih teman kalau bertemu 

walaupun bukan teman dekat harus tegur 

sapa, ke guru harus beri salam. Kalau sudah di 

tegur masih melakukan kenakalan yaa 

tentunya kita beri hukuman juga, hukuman 

yang mendidik. 

5.  

apa saja yang 

dilakukan guru dalam 

proses pembinaan 

perilaku tersebut 

khususnya yang 

Salah satunya kita bangun pembiasaan yang 

baik kepada siswa, itu tadi bergaul dengan 

baik tanpa membeda-bedakan, pembiasaanya 

seperti senyum,tegur sapa,salam jika bertemu 

siapapun, jika ada yang sakit kita saling 
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berbasis 

multikultural? 

mengunjungi, dan tentunya lagi sebagai guru 

kita harus menjadi contoh bagi mereka. 

6.  

Bagaimana 

pembinaan perilaku 

siswa 

diimplementasikan 

pada setiap kegiatan 

siswa? 

Program  yang  dijalankan…di  dalam  kelas  

kita  selalu  berdoa setiap sebelum pelajaran, 

untuk membiasakan anak selalu berdoa 

sebelum memulai sesuatu. Kemudian ada 

juga infaq setiap hari jumat untuk 

membiasakan siswa bersedekah setiap 

harinya dengan kegiatan tersebut diharapkan 

siswa disini bisa memiliki rasa solidaritas 

yang tinggi sesama teman-temannya, baik 

yang dari keluarga yang mampu maupun 

yang tidak, kita juga selalu mengadakan 

sholat dzuhur berjamaah di mushola. 

7.  

Apa saja yang 

dilakukan dalam 

mendukung 

pembinaan perilaku 

siswa berbasis 

multikultural 

tersebut? 

yang mendukung pembinaan perilaku hmm 

tentunya harus dengan keteladanan atau 

contoh yang sering kita lakukan disini 

biasanya yaa ...dari sikap dan perkataan yang 

baik, menjaga kerukunan salah satunya 

dengan memberikan contoh adab berbicara 

yang baik seperti apa, bertutur kata yang 

sopan, guru harus menerapkan 5S, senyum, 
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sapa, salam, sopan dan santun kepada 

semuanya. Kedisiplinanan dengan datang 

tepat waktu di jam pelajaran ketika tidak ada 

halangan, semoga dengan pembiasaan itu 

siswa terbiasa melihat contoh yang baik 

supaya bisa mereka lakukan juga. 

8.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu  

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

mutikultural pada 

proses belajar di 

dalam kelas? 

yaa kalau biasanya dek materi Pendidikan 

kewarnegaraan kan disesuaikan dengan 

kehidupan sehari-hari, nah kita nasehati atau 

berikan tugas cari contoh-coontoh yang 

sesuai dengan yang diajarkan seperti kalau 

untuk materi peraturan dalam bermasyarakat 

dalam nilai-nilai pancasila kita selalu 

memberi contoh, maksudnya kita dengan 

berbeda suku, budaya, bahasa dan kebiasaan 

kita juga tetap baik, saling menyapa, dan 

saling menghargai, jadi tidak menutup diri 

atau saling membedakan agar bisa berbaur. 

9.  

Apakah terdapat 

strategi tertentu  

dalam pembinaan 

perilaku berbasis 

Yang jadi pertanyaannya kan tentang 

multikultural yang ada disekolah ini, 

khususnya. jadi kalau adek tanyakan itu, saya 

memahaminya khusus kepada suku,bahasa 
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mutikultural pada 

kegiatan siswadiluar 

proses belajar dikelas? 

dan kebiasaan yang ada disekolah ini…. Jadi 

yang dapat guru-guru tanamkan disini kalau 

diluar jam pelajaran seperti memberikan 

contoh kepada siswa untuk toleransi, kalau 

ketemu orang lain ucapkan salam,senyum, 

menyapa, bergaul kesemua yang ada 

disekolah ini dan masyarakat. 

 

Informan 5. Wawancara dengan Siswa 

Nama :  Armet (Kelas X IPS) 

Hari/Tanggal :  Jum’at, 16 Agustus 2019 

Waktu wawancara :  08:15-09:30 wita 

Lokasi wawancara :  Ruang Kelas 

Tema wawancara    : Strategi Guru dalam Pembinaan Perilaku Siswa Berbasis 

Multikultural 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  

Bagaimana 

keberagaman yang 

ada di sekolah ini 

baik dari segi 

suku,bahasa dan 

lain-lain? 

Disini beragam teman-teman saya kak, ada yang 

orang wawoonii asli, ada juga orang buton dan 

semua itu beda-beda bahasanya. Kalau agamanya 

kayaknya disini islam semua.  

2.  Menurut adik Ada yang baik ada juga yang belum baik. Baiknya 
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bagaimana bentuk 

perilaku atau sikap 

siswa yang ada di 

sekolah ini?  

suka senyum, tegur sapa walau tidak kenal. Tapi 

ada juga yang nakal, tidak bisa di kasih tahu, malas 

belajar, yah macam-macam kak. 

3.  

Sikap adik dalam 

melihat berbagai 

perbedaan yang 

ada disekolah? 

Sikap saya berusaha untuk tidak membeda-bedakan 

antara teman satu dan teman yang lainnya 

walaupun kadang sering diajak berkelompok sama 

teman-temanku. 

4.  

Aktivitas/Kegiatan 

apa saja yang ada 

di sekolah? 

Kalau kegiatan seperti juga disekolah-sekolah lain, 

ada upacara bendera kalau setiap hari senin, ada 

pramuka, shalat berjamaah untuk sholat dzuhur. 

5.  

Apakah suka 

dengan kegiatan 

sekolah tersebut? 

Yaa suka kak, tapi kadang juga tidak suka kalau 

lagi muncul rasa malas ikut kegiatan sekolah. 

6.  

Pembinaan apa 

saja yang sering 

adik dapatkan di 

sekolah ini! 

Khususnya dari 

Guru PAI? 

Seperti setiap upacara bendera kami selalu 

mendegar arahan-arahan pembina upacara, banyak 

nasehat yang diberikan yah salah satunya nasehat 

untuk selalu menghargai dan menghormati antar 

sesama teman disekolah  maupun orang-orang-

orang di luar sekolah yang berbedaa dengan kita 

7.  apa saja yang Biasanya saya diajarkan cara kalau ketemu orang 
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biasa diajarkan, 

khususnya di luar 

jam pelajaran? 

lebih tua dari saya harus sopan kak, yang lebih 

muda harus saling menyayangi, jangan membeda-

bedakan yang tua ataupun yang muda, atau dia 

sukunya apa, dia orang kaya atau biasa saja, kita 

harus sapa dengan memberi salam atau tersenyum, 

harus disiplin tepat waktu datang kesekolah, harus 

kaya begitu katanya pak guru dan bu guru. supaya 

saling menghormati antar sesama kak 

8.  

apa saja yang 

biasa  diajarkan di 

sekolah khususnya 

di dalam kelas? 

kalau belajar buguru jelaskan materi dulu, lalu kita 

yang harus cari sendiri pembahasannya kadang 

belajar kelompok. 

9.  

Bagaimana sikap 

perilaku adik atau 

teman-teman 

ketika proses 

belajar didalam 

kelas? 

yaa kadang-kadang juga kak suka malas belajar, 

kalau bukan dengan teman sepergaulanku karena 

kalau mencari pembahasan yang  diberikan guru 

biasa banyak pendapatnya kita yang berbeda 

 

 

 

 

  



 

126 
 

Informan 6. Wawancara dengan siswa 

Nama :  Asri / (kelas XI IPA) 

Hari/Tanggal :  Senin, 08 Juli 2019 

Waktu wawancara :  08:15-09:30 wita 

Lokasi wawancara :  Ruang Kelas 

Tema wawancara : Strategi Guru dalam Pembinaan Perilaku Siswa  

Berbasis Multikultural 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban  

1.  

Bagaimana 

keberagaman yang 

ada di sekolah ini 

baik dari segi 

suku,bahasa dan 

lain-lain? 

“teman-temanku banyak kak, kita berbagai 

macam latar belakang ada yang satu suku tapi 

berbeda bahasa ada yang dari suku lain seperti 

dari buton utara, buton selatan, kalau saya kak 

suku wawonii orang asli sini. Kalau Agama yang 

saya tau di kelasku islam semua” 

 

2.  

Menurut adik 

bagaimana bentuk 

perilaku atau sikap 

siswa yang ada di 

sekolah ini? 

 

Ada yang sudah baik, ada yang belum baik juga, 

saya lihat kadang ada beberapa temanku kalau 

berteman sama yang sesama mereka saja karna 

satu kampungnya atau karna sama bahasanya 

kalau mereka bicara, ada juga yang belajar suka 

tidak dengar penjelasan guru tapi tidak semua 

seperti itu, 
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3.  

Sikap adik dalam 

melihat berbagai 

perbedaan yang ada 

disekolah? 

seperti saya, saya berteman ke semuanya tidak 

membeda-bedakan dan berusaha belajar dengan 

baik dengan perhatikan penjelasannya buguru 

kalau didalam kelas. 

4.  

Aktivitas/Kegiatan 

apa saja yang ada di 

sekolah? 

Kegiatan-kegiaan seperti sholat dzuhur 

berjamaah, ada infaq setiap hari jumat, pemilihan 

ketua osis. 

5.  

Apakah suka 

dengan kegiatan 

sekolah tersebut? 

Suka. Karena kita jadi biasa berbuat baik sesama 

teman-teman. Kalau yang dirumah tidak pernah 

infaq jadi berinfaq, terus yang tidak terbiasa ngaji 

bisa ngaji di sekolah. Yang tidak pernah sholat 

bisa sholat berjamaah. 

6.  

Pembinaan apa saja 

yang sering adik 

dapatkan di sekolah 

ini! Khususnya dari 

Guru PAI? 

Kalau dari pak guru suka beri nasehat kepada 

saya dan teman-teman, suka mengarahkan untuk 

kemesjid sholat berjamaah, pak guru tidak beda-

bedakan antara siswa dan banyak lagi. 

7.  

apa saja yang biasa 

diajarkan, 

khususnya di luar 

jam pelajaran? 

biasa di ajarkan kalau bertemu sama siapapun 

harus ucapkan salam, atau senyum kepada guru 

ataupun teman-teman, kalau ada juga siswa yang 

sakit atau orang tuanya sakit kita diarahkan untuk 
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pergi jengguk. 

8.  

apa saja yang biasa  

diajarkan di sekolah 

khususnya di dalam 

kelas? 

Sebelum masuk belajar kita mengaji terlebih 

dahulu lalu pak guru atau bu guru kasih nasehat 

dan menjelaskan materi. 

9.  

Bagaimana sikap 

perilaku adik atau 

teman-teman ketika 

proses belajar 

didalam kelas? 

Kalau sikap saya berusaha untuk mengerti 

penjelasan guru, dengan bertanya jika saya tidak 

paham. 

Kalau temanku kadang saya lihat ada yang diam-

diam saja, ada juga yang ribut yah bermacam-

macam. 

 

Informan 7. Wawancara dengan siswa 

Nama :  Lini / (kelas XI IPA) 

Hari/Tanggal :  Senin, 08 Juli 2019 

Waktu wawancara :  09:15-09:30 wita 

Lokasi wawancara :  Ruang Kelas 

Tema wawancara :Strategi Guru dalam Pembinaan Perilaku Siswa  

Berbasis Multikultural 

 

 

No  Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana 

menurut adik 

keberagaman yang 

Teman-teman saya disini banyak kak , berbeda-

beda ada yang orang asli disini itu wawonii yang 

berbeda beda kampungnya, ada orang buton beda 
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ada di sekolah ini 

baik dari segi 

suku,bahasa dan 

lain-lain? 

juga bahasanya yah banyak kak. Kalau agama 

islam semua. 

2.  Menurut adik 

bagaimana bentuk 

perilaku atau sikap 

siswa yang ada di 

sekolah ini? 

 Ada yang baik ada juga yang nakal. 

3.  Sikap adik dalam 

melihat berbagai 

perbedaan yang ada 

disekolah? 

Sikap saya yaa berusaha bergaul dengan semua 

teman-teman disini walaupun kita berbeda suku 

dan bahasanya. Yaa setiap orang berbeda-beda. 

4.  Aktivitas/Kegiatan 

apa saja yang ada di 

sekolah? 

Disini kak selalu diadakan kegiatan-kegiatan 

seperti pemilu sekolah, infaq setiap hari jumat, 

eemm kalau pemilu sekolah kegiataanya kita 

memilih ketua osis berdasarkan keinginan kita 

sendiri, bukan karna disuruh teman atau 

siapapun. 

5.  Apakah suka 

dengan kegiatan 

Suka kak, supaya saya terbiasa melakukan hal 

yang baik. 
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sekolah tersebut? 

6.  Pembinaan apa saja 

yang sering adik 

dapatkan di sekolah 

ini! Khususnya dari 

Guru PAI? 

Kalau pak Budi maupun guru-guru lainnya 

biasanya selalu memberikan nasehat kak, baik 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kalau 

kita berbuat yang tidak baik biasanya di panggil 

ke kantor kemudian dinasihati sama guru BK, 

wali kelas, guru agama, kalau masih belum jera 

dan masih melanggar baru diberikan hukuman”. 

7.  apa saja yang biasa 

diajarkan, 

khususnya di luar 

jam pelajaran? 

Disini yang paling sering dibiasakan saya lihat 

yaa usahakan selalu kita tegur sapa jika bertemu 

guru dan teman-teman walaupun bukan teman 

sekelas atau teman sekampung. Sholat selalu 

berjamaah walaupun saya masih jarang-jarang 

ikut sholat berjamaah. 

8.  apa saja yang biasa  

diajarkan di sekolah 

khususnya di dalam 

kelas? 

iya kak,, disini itu kalau kita belajar kadang 

buguru hanya jelaskan beberapa materi saja, lalu 

kita yang harus aktif mencari pembahasan yang 

diberikan guru kadang kita dikasih kelompok-

kelompok secara acak. 

9.  Bagaimana sikap 

perilaku adik atau 

Kalau belajar kelompok disitu kadang saya lihat 

ada temanku tidak suka dengan teman 
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teman-teman ketika 

proses belajar 

didalam kelas? 

sekelompoknya akhirnya suka ribut di kelas 

mungkin karena pilih-pilih teman, maunya belajar 

dengan teman biasannya bergaul, karena 

bahasanya mereka sama, tapi beberapa saja yang 

saya lihat begitu, ada juga yang memang bergaul 

sama semunya, kalau saya yaa bergaul sama siapa 

saja. 
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Lampiran 5. Dokumentasi  

 

 

Keadaan Sekolah SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 
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Hasil Karya Siswa SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 
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Wawancara dengan para Siswa SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 
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Wawancara dengan para Guru SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 
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Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara 
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 Lampiran 6. Surat Izin Melakukan Penelitian  
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Lampiran 7. Surat balasan telah meneliti 
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