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LAMPIRAN- LAMPIRAN
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Lampiran 1.
GARIS-GARIS BESAR PERTANYAAN WAWANCARA
Identitas Informan (diisi oleh peneliti)
a. Nama Informan
:
b. Kode Informan
:
c. Jenis kelamin
:
d. Umur
:
e. Etnis
:
f. Status Informan
:
g. Alamat Informan
:
h. Waktu Wawancara
:
i. Tempat Wawancara
:
A. Kepala Sekolah
1. Bagaiamanakah keadaan atau kondisi umum sekolah yang bapak pimpin?
2. Bagaimanakah gambaran spesifik interaksi anatara pihak guru dan siswa
disekolah anda?
3. Siapa saja yang terlibat Dalam kegiatan bimbingan dan konseling di SMA
Negeri 5 Konawe selatan
4. Seberapah pentingnya pelaksanaan Bimbingan konseling di SMA Negeri 5
Konawe selatan?
5. Bagaimanakah kondisi umum proses pembelajaran disekolah yang bapak
pimpin?
6. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami dalam proses pembelajaran
disekolah bapak?
7. Masalah apa saja yang sering terjadi disekolah yang bapak pimpin?
8. Bagaimanakah solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah yang
dihadapi disekolah bapak?
9. Bagaimana kinerja guru bimbingan dan konseling selaku guru yang
berperan mengatasi masalah belajar disekolah bapak?
B. Guru Bidang Studi
1. Bagaimanakah gambaran umum karakteristik siswa-siswi disekolah ini?
2. Masalah apa yang saja yang dialami siswa dalam pembelajaranya?
3. Bagaimanakah kondisi atau perlaku, tabiat, ahklak dan moral siwa-siswi
bapak/ibu?
4. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pihak
sekolah dalam menemukan solusi dari masalah yang ada?
5. Apakah pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa?
6. Menurut bapak/ibu, perlukah menggunakan metode atau pola khusus dalam
menangani permasalahan pembelajaran yang dialami oleh siswa?
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7. Sejauhmana dampak positif peran bimbingan dan konseling dalam
mengatasi masalah belajar siswa?
C. Guru Bimbingan Konseling
1. Masalah apa saja yang ibu tanggani berkaitan dengan pribadi siswa?
2. Berapa kali siswa melakukan pelanggaran yang sama?
3. Bagaimana cara penaggananya siswa yang memiliki kelebihan dibidang
seni?
4. Bagaimana cara penagganannya terhadap siswa yang kurang beradaftasi
dengan teman-temanya?
5. Masalah apa yang terjadi kepada siswa terhadap karirnya?
6. Bagaimana gambaran pelaksanaan Guru BK di SMA Negeri 5 Konawe
Selatan ?
7. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan Guru Bimbingan dan
Konseling?
8. Apa yang menjadi pedoman para guru ketika siswa memiliki masalah dalam
belajarnya?
9. Apa yang menjadi program acuan pelaksanaan BK terhadap siswa?
10. Kapan waktu pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan?
11. Dalam proses pembelajaran masalah apa yang sering muncul pada siswa?
12. Siapa saja yang selalu menangani siswa yang tidak hadir dan bolos sekolah?
13. Masalah apa yang dialami siswa dalam belajarnya?
14. Bagaimana peran guru BK untuk menangani siswa yang memiliki masalah
pribadi?
15. Bagaimana penagganan kepada siswa yang berhubungan dengan masalah
pribadi-sosial?
D. Siswa
1. Masalah-masalah apa saja yang sering anda jumpai saat proses pembelajaran
sedang berlangsung
2. Tindakan apa dilakukan oleh guru kepada siswa yang sering keluar masuk
pada saat proses pembelajaran berlangsung?
3. Seberapa penting peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi
setiap masalah yang sering anda hadapi?
4. Menurut anda, pola yang digunakan guru bimbingan dan konseling sudah
baik pelaksanaanya atau belum?
5. Bagaimanakah dampak yang anda rasakan dengan adanya guru bimbingan
dan konseling di sekolah?
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Lampiran 2.
Instrumen Penelitian
12 september 2016 Idris sahadi (kepala sekolah)
Pertanyaan
1. siapa saja yang terlibat Dalam kegiatan bimbingan dan konseling di SMA
Negeri 5 Konawe selatan ? unsur yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan
dan konseling yaitu, guru bidang studi, wali kelas, kemahasiswaan, guru BK,
wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah kesemuanya ini harus saling
berkoordinasi dalam melaksanakan pembinaan agar terjalin ko munikasi yang
baik
2. Seberapah pentingnya pelaksanaan Bimbingan konseling di SMA Negeri 5
Konawe selatan? Guru bimbingan dan konseling sangat penting di setiap
sekolah khususnya di SMA Negeri 5 Konsel ini sehingga guru hendaknya
lebih memperhatikan dan mempergunakan metode dan tehknik yang tepat
dalam melaksanakan tugasnya.
12 september 2016 Nurjanah (Guru BK)
Pertanyaan
1. Masalah apa saja yang ibu tanggani berkaitan dengan pribadi siswa?
Masalah yang saya tanggani berkaitan dengan individu siswa itu seperti
siswa yang terlambat datang, atribut yang tidak lengkap, siswa bolos, apsen,
merokok, minum-minuman alkohol akan saya langsung tanggani.
2. Berapa kali siswa melakukan pelanggaran yang sama? Untuk pelanggaran
yang dilakukan siswa bukan hanya sekali mereka melakukannya, saya
selaku guru bimbingan konseling sering menegur dan memberikan berupa
sangsi atas pelanggaran yang dilakukan akan tetapi kami dari pihak yang
diberikan amanah tidak akan bosan-bosanya untuk merubah kepribadian dan
kebiasan buruk yang mereka lakukan.
3. Apa yang ibu lakukan selaku guru bimbingan konseling untuk melakukan
pembinaan kepada siswa yang bermasalah? Saya terlebih dahulu melakukan
pendekatan terhadap siswa untuk mengetahui bentuk permasalahan mereka
sehingga melakukan pelanggaran dan memberikan nasehat dan memberikan
surat peringatan kepada siswa.
4. Bagaimana cara penaggananya siswa yang memiliki kelebihan dibidang
seni? Siswa yang lebih menyukai melukis ketimbang dengan yang lain maka
kelebihan dan kemampuan melukisnya akan lebih diarahkan kepada seni
melukisnya sehingga kemampuan yang ia miliki akan lebih diasah dan
dipermantap.

86

5. Bagaimana cara penagganannya terhadap siswa yang kurang beradaftasi
dengan teman-temanya? Biasanya siswa yang mengelami hal tersebut kami
melakukan pendekatan secara individu dan memberikan perhatian yang
lebih kepada siswa yang bermasalah, apabila seorang guru mengabaikan
perhatinya kepada siswa yang bermasalah maka siswa tersebut akan merasa
terasingkan dan terkucilkan.
6. Masalah apa yang terjadi kepada siswa terhadap karirnya? Masih adanya
siswa yang belum mengetahui kemampuanya secara intelektual seperti bakat
dan hobinya dalam hal melukis, bermain sepak bola, badminton dan takraw.
Karena kebanyakan dari mereka belum mengatahui kelebihan yang mereka
miliki sehingga perlu adanya bimbingan karir di sekolah ini
7. Bagaimana gambaran pelaksanaan Guru BK di SMA Negeri 5 Konawe
selatan ? Dalam pelaksanaan bidang bimbingan konseling ada namanya
Bidang bimbingan pribadi, Bidang bimbingan belajar, Bidang bimbingan
sosial dan Bidang bimbingan karir untuk empat bimbingan tadi kita melihat
dulu masalah siswa yang dimiliki kalau masalah belajar yang dimiliki siswa
akan kita arahkan kepada bimbingan belajar supaya anak atau siswa tersebut
supaya bisa memiliki semangat dalam belajar
8. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan Guru Bimbingan dan
Konseling? Di sekolah ini tugas pembinaan siswa berada pada seluruh guru
yang ada di sekolah ini dengan melakukan kerja sama kami dengan guru
bidang studi dan guru wali kelas.
9. Apa yang menjadi pedoman para guru ketika siswa memiliki masalah dalam
belajarnya? Proses pelaksanaan BK di SMA Negeri 5 Konsel selalu merujuk
kepada nilai mata pelajaran atau nilai rapor jika nilai mata pelajaran siswa
tersebut kurang atau jelek maka yang pertama kali akan di tanya ialah guru
bidang studi bersangkutan apabila guru mata pelajaran tersebut mengatakan
siswa ini kurang di mata pelajaran tersebut maka ada pendekatan behapioral
atau pendekatan guru kepada siswa yang bermasalah
10. Apa yang menjadi program acuan pelaksanaan BK terhadap siswa? Psikis,
intelegensi, bakat khusus, bakat sekolah, minat, sikap, kepribadian dan
prestasi Fisik, Keadaan keluarga, Hubungan sosial, Riwayat pendidikan
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merupakan hal yang harus diperhatikan guna mengetahui kondisi akan
keadaan siswa.
11. Kapan waktu pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan? Pelaksanaan
bimbingan konseling memang tidak dimuat dalam mata pelajaran seperti
halnya mata pelajaran yang lain akan tetapi waktu pelaksanaanya diluar
mata pelajaran.
12. Dalam proses pembelajaran masalah apa yang sering muncul pada siswa?
Masalah yang di alami siswa-siswi di sekolah SMA Negeri 5 Konsel ini
bermacam-macam dilihat dari karakteristik siswa-siswi yang berbeda-beda
siswa yang sering absen dan bolos baik secara langsung maupun tidak
langsung akan mempengaruhi proses belajar, akibatnya siswa tersebut
memperoleh prestasi belajarnya menurun atau rendah
13. Siapa saja yang selalu menangani siswa yang tidak hadir dan bolos sekolah?
Siswa yang sering tidak masuk sekolah atau absen secara langsung saya
menagani siswa tersebut dan memanggil masuk keruang BK untuk di
berikan pengarahan dan sangsi sesuai dengan aturan yang ada, tetapi tidak
lepas dari adanya kerja sama antara kepala sekolah, guru bidang studi dan
wali kelas
14. Masalah apa yang dialami siswa dalam belajarnya? siswa yang mengalami
masalah belajar meliputi, murid yang kesulitan menerima materi pelajaran,
kurangnya minat pada mata pelajaran tertentu. Seperti pelajaran bahasa
inggris, matematika dan bahasa arab dan rendahnya nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM)
15. Bagaimana peran guru BK untuk menangani siswa yang memiliki masalah
pribadi? Bagi murid yang mengalami masalah secara pribadi, apakah
masalah itu lahir dari rumah, sekolah maupun lingkungan sosialnya kami
bantu dan bimbing agar tidak larut dalam masalah tersebut. Memang kami
selalu kesulitan mendeteksi murid yang secara pribadi bermasalah karena
murid sendiri tidak mau berterus terang kepada guru ataupun saya selaku
orang yang diamanahi tugas ini
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16. Bagaimana penagganan kepada siswa yang berhubungan dengan masalah
pribadi-sosial? Siswa yang belum bisa mengatasi masalah sosialnya seperti
cara memilih teman bergaul, teman belajar, dan memilih kelompok belajar
itu semua akan kami selalu bimbing dan selalu memberikan arahan agar
tidak salah dalam bertindak dalam hal negatif.
13 september 2016 Sukresnawati (guru bidang studi)
Pertanyaan
1. Masalah apa yang saja yang dialami siswa dalam pembelajaranya? Salah
satu masalah yang dimiliki siswa dalam belajar adalah karena adanya
gangguan emosional dalam diri siswa hal ini tidak bisa dipungkiri karna
siswa memiliki masalah gangguan emosioanl akan sangat berpengaruh
terhadap pembelajaran di sekolah yang menyebabkan nilai pelajarnya
menurun sehingga menyebabkan siswa tidak berkonsentrasi dalam
pembelajaran
2. Apakah pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa? Harus ada
kerja sama antara orang tua dan sekolah dalam menagganai siswa yang
memiliki masalah belajar karna orang tua memiliki waktu yang lebih banyak
dalam mendidik anaknya di rumah. karna tipe anak yang lebih mengetahui
karakternya adalah orang tua di rumah.
3. Apa solusi yang diberikan kepada siswa yang kurang memahami materi
pelajaran yang diberikan? Siswa yang kurang paham pada materi yang
diajarkan itu solusi yang kami berikan adalah siswa tersebut harus lebih
banyak belajar lagi di rumah atau siswa tersebut harus merubah cara
belajarnya seperti siswa tersebut harus lebih banyak membaca, kurangi
bermain dan lebih banyak mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan
materi yang diajarkan pada dasarnya siswa lebih banyak meluangkan
waktunya untuk pelajaranya.
4. Apa masalah yang dialami siswa dalam belajarnya? siswa yang mengalami
masalah belajar meliputi, murid yang kesulitan menerima materi pelajaran,
kurangnya minat pada mata pelajaran tertentu. Seperti pelajaran bahasa
inggris, matematika dan bahasa arab dan rendahnya nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM)
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16 september 2016 Mulyono (orang tua siswa)
Pertanyaan
1. Kenakalan apa yang dilakukan oleh anak bapak sehingga di panggil oleh
guru BK? Ini sudah tiga kalinya saya menghadap guru bimbingan dan
konseling karena kelakuan anak saya yang sering bolos dan absen sesuai
dengan informasi ibunya anak itu setiap hari ke sekolah tetapi setelah
melihat absensi siswa yang diperlihatkan oleh guru BK ternyata anak itu
tidak sampai ke sekolah dan ini akan berpengaruh pada prestasi belajarnya
menurun
15 september 2016 Suci tufiti sentiawan (siswa kelas XII IPS 1)
Pertanyaan
1. Tindakan apa dilakukan oleh guru kepada siswa yang sering keluar masuk?
Banyak teman-teman yang sering keluar masuk pada saat proses belajar
berlangsung dan tidak meminta izin kepada guru yang sedang mengajar, dan
tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang sering keluar masuk
adalah dengan mengeluarkan siswa tersebut dan mentidak hadirkan pada
jam tersebut
15 september 2016, Septi ayuni kasturi (siswa kelas XI IPA 1)
Pertanyaan
1. Seberapa penting peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi
setiap masalah yang sering anda hadapi? Sangat penting karena guru BK
selalu membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi
seperti halnya Saya memiliki masalah dalam belajar seperti di mata
pelajaran matematika, dan bahasa inggris, untuk mata pelajaran
matematika saya kurang dalam menghitung apalagi di bagian rumus susah
untuk menghapal, dan untuk mata pelajaran bahasa inggris saya kurang
mengerti dalam hal menghapal kosakata apalagi di bagian perubahan
kalimat kata kerja
Moramo 14 september 2016, Ali anong, (siswa kelas X)
Pertanyaan
1. Masalah-masalah apa saja yang sering anda jumpai saat proses
pembelajaran sedang berlangsung? Jarang masuk pada saat jam pelajaran,
absen, tidak adanya minat dalam belajar, seperti mata pelajaran bahasa
inggris, matematika hal ini yang menjadikan saya malas karena guru
hanya menggunaka metode ceramah
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14 september 2016 Siti Salma (wali kelas XII IPS I)
Pertanyaan
1. Bagaimanakah kondisi atau perilaku,akhlak atau tabiat siswa-siswi di
sekolah ini? Ada saja siswa yang selalu keluar ketika proses pembelajaran
berlangsung di dalam kelas sesuai dengan pantauan absen yang di lakukan
dan beberapa laporan dari teman-teman sekelasnya
14 september 2016 Aan sumarni, (wali kelas XI IPA 1)
Pertanyaan
1. Bagaimana gambaran masalah pembelajaran yang di alami oleh siswa-siwi
di sekolah ini? Saya memberikan materi kepada siswa tetapi tidak
semuanya paham dengan materi yang saya ajarkan, saya selalu berusaha
memberikan pemahaman kepada semua siswa berupa materi yang
sederhana artinya mudah dipahami dan apabila siswa tersebut belum paham
juga saya berikan contoh yang sederhana yang bisa dia mengerti dan
apabila masih ada siswa yang belum paham sama sekali saya hampiri siswa
tersebut dan memberikan penjelasan secara individu sampai dia benarbenar paham
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WAWANCARA KEPADA SEORANG SISWA

AKTIVITAS SISWA SMA NEGERI 5 KONAWE SELATAN
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HALAMAN SMA NEGERI 5 KONAWE SELATAN

SISWA YANG SEDANG DIBERI PENGARAHAN OLEH
GURU KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN
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BEBERAPA SISWA YANG BERMASALAH

WAWANCARA KEPADA SEORANG SISWA

