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Lampiran: 1

PEDOMAN OBSERVASI

NO Pernyataan Kecerdasan
Emosional

Selalu Sering Kadang
-kadang

jarang Tidak
Pernah

1. Saya tahu dengan benar
perasaan saya (Senang,
Sedih Malu, Marah)

2. Saya telah belajar banyak
tentang diri sendiri dan
perasaan saya

3. Saya bisa mengatakan
kapan saya menjadi
marah ketika
mengahadapi sesuatu
yang membuat saya kesal

4. Ketika saya merasa malu,
marah, sedih dan senang,
saya menganggap hal itu
normal saja

5. Saya percaya diri saat
berhadapan dengan orang
yang lebih pintar dari
saya

6. Saya sabar bila
menghadapi orang lain
yang telah membuat saya
kesal

7. Saya dapat mengatur dan
mengendalikan hidup
saya kearah yang lebih
baik

8. Saya tidak merasa cepat
bosan dan jenuh dalam
melakukan sesuatu

9. Menjadi terbaik adalah
keinginan dan tujuan
saya
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Lampiran : 2

Daftar Nama-Nama Informan  di SMK Negeri 5 Kendari
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Lampiran 3:

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. SMK Negeri 5 Kendari
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2. Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam

3. Guru PAI memberikan  motivasi kepada siswa di SMK Negeri 5 Kendari
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4. Khotmil yang di lakukan setiap Jum’at pagi
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5. Suasana belajar siswa di SMK Negeri 5 Kendari

6. Siswa sedang bekerja kelompok
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7. Rokhis ( Rohani Islam)
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Lampiran : 4

Catatan Wawancara

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan

Emosional Siswa di SMK Negeri 5 Kendari

Nomor :

Tanggal wawancara : Jum’at, 29 September 2017

Informan : Baharuddin S.Ag

Tempat wawancara : Ruangan guru SMK Negeri 5 Kendari

Waktu wawancara :

Gambaran Setting

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2017. Penulis

menemui subjek penelitian untuk wawancara mengenai peran guru PAI dalam

mengembangkan kecerdasan emosional siswa. Subjek menyambut baik kedatangan

penulis. Setelah menyampaikan maksud kedatangan penulis, maka subjek

meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara berlangsung selama sekitar 20 menit dalam bentuk wawancara

semi terstruktur. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian dicatat oleh penulis.

Data Ucap Laku Informan

Penulis : Assalam alaikum pak

Informan : Waalaikum salam, silahkan masuk, apa yang dapat saya bantu

Penulis : Saya sedang melakukan penelitian tentang peran guru PAI dalam



mengembangkan kecerdasan emosional di sini

Informan : Penelitian yang berkaitan dengan apa

Penulis : Tentang kecerdasan emosional siswa

Infroman : Jadi apa yang mau ditanyakan, silahkan

Penulis : Terima kasih sebelumnya, Bagaimana peran Bapak dalam

mengembangkan kemampuan siswa untuk memotivasi diri?

Informan : Disini sekolah menyelenggarakan beberapa kegiatan moment tahunan

yang dapat menunjang karakter siswa, nah kegiatan tersebut yaitu :

“LDKS, PHBN, PHBI, Maulid, Isro’ mi’roj, pondok romadhon halal

bihalal, Idhul Adha, Tahun Baru Hijriyah, ESEMKITA muslim

camp,(kajian ilmiah tentang agama, dzikir dan do’a, difokuskan untuk

kelas 1)”.

Penulis : Selanjutnya, selain kegiatan tahunan, apakah ada kegiatan mingguan

yang dapat menunjang karakter siswa dalam memotivasi diri?

Informan : Ada ROKHIS (Rohani Islam) setiap kamis sore setelah pulang

sekolah, sebelumnya bernama Generasi Rohani, sudah berjalan 5

tahun, kajian tentang Islam yang narasumbernya dari luar, peran guru

PAI sebagai pengayom., pengendali kegiatan jika ada yang melenceng

atau terlalu keras, penanggung jawab. Penyelenggara dari bagian

kesiswaan.



Penulis : Selanjutnya, motivasi apa saja yang bapak berikan pada siswa setiap

mengajar dalam kelas?

Informan : Saya  setiap masuk kelas memberi motivasi ibadah, berakhlaq mulia,

masalah keimanan, membaca qur’an sebelum pelajaran dimulai.

Hafalan surat-surat pendek dan surat-surat khusus untuk persiapan

ujian.

Penulis : Selain motivasi dari nilai-nilai agama apakah ada motivasi lainnya yg

bapak berikan pada siswa?

Informan : Saya Memberikan motivasi dari pengalaman-pengalaman guru yang

sifatnya pribadi juga bisa diturunkan kepada siswa

Penulis Dari kegiatan keagamaan yang bapak sebutkan tadi apa manfaat

kegiatan tersebut bagi siswa?

Informan : Supaya siswa memiliki mental spiritual yang bagus, supaya siswa

dapat memotivasi diri dengan baik, dan supaya siswa memiliki

pemahaman terhadap nilai-nilai religious

Penulis : Apa yang Bapak lakukan  ketika ada masalah tentang siswa yang

nakal dan siswa yang memiliki perilaku menyimpan?

Informan : Dari pengalaman saya, saya kembalikan ke siswa untuk instropeksi

diri, menyadari, mengenali diri dan lingkungan keluarga kemudian

kita pahamkan tentang kehidupan, hidup itu harus bagaimana.



Penulis : Dan Bagaimana bapak menghadapi siswa tersebut?

Informan

Penulis

Informan

Penulis

Informan

Penulis

Untuk menghadapi siswa yang nakal ya di doakan, dibimbing,

dinasehati kalau ingin sukses harus belajar, perjalanan anak-anak

masih panjang, maka harus dipikir serius, jangan keluar dari rel,

mengikuti agama., pegang agama, Yang paling penting di doakan.

Jika ada kenakalan siswa diluar batas, Bagaimana cara bapak

menyikapi masalah  tersebut?

Saya lebih memakai pendekatan, siswa agar memahami keadaan

lingkungannya, kalaupun hidup di lingkungan yang bejat, harus tetap

mengikuti agama, itu manusia paling utama, kalau mengikuti

masyarakat itu wajar, tapi harus membentengi diri itulah manusia

istimewa

Apakah di sekolah ini ada siswa yang pendiam dan bagaimana cara

bapak menghadapi siswa tsb?

Untuk murid yang pendiam, pertama diserahkan ke guru BP/BK, di

cari faktornya apa. Kalau guru agama harus menunggu dari pihak BP

jika dibutuhkan bantuan untuk ikut menangani. Dan selama ini belum

ada yang pendiam, sampai stress, saya kira selama ini belum pernah.

Bagaimana cara bapak dalam menangani karakter siswa yang berbeda-



Informan

Penulis

Informan

Penulis

Informan

beda?

Dari sekian banyak siswa punya karakter yang berbeda-beda, adapun

cara menanganinya bisa secara klasikal seperti saat sambil mengajar

bersama bisa memberi nasehat selain dari pelajaran yang ada

dibukukan kita bisa memberi tambahan-tambahan maupun secara

pribadi. Memang ada siswa yang mengalami tingkah laku yang lain

daripada yang lain.

Sebelumnya ada atau tidak ada pak, siswa yang diasingkan temannya,

atau yang tidak pandai bergaul?

Belum pernah ada anak yang diasingkan teman-temannya, tidak

pandai bergaul. Alhamdulillah di sini tidak ada yang begitu,  kalaupun

ada itu wilayahnya BP/BK dan kalau tidak mampu guru PAI ikut

turun tangan. Biasanya ditangani BP sudah beres. Guru Agama ikut

memberi pertimbangan pada guru BP dalam menangani siswa. Itu

memang alurnya seperti itu, pernah melibatkan guru agama tapi tidak

sering.

Ketika ada yang terkena musibah entah itu siswa atau guru apakah

mereka saling membantu pak?

Seluruh pihak sekolah saling membantu, contohnya pernah ada siswa

yang terkena kanker payudara semua guru di mintai bantuan untuk

meringankan beban siswa.



Penulis

Informan

Penulis

Informan

Penulis :

Informan:

Apa manfaat dari  tradisi-tradisi yang menyangkut ranah sosial yang

memang sengaja di biasaka pada siswa dan guru?

Membimbing siswa agar memiliki budi pekerti yang baik dan

membimbing siswa untuk memiliki rasa empati yang tinggi.

Bagaimana toleransi agama di sekolah ini pak?

Toleransi agama di sini sangat baik , salah satu contoh, jika setiap

tahun ada istighosah bagi muslim untuk menuju UN dikumpulkan

sendiri di lapangan, bagi non muslim dikumpulkan sendiri di ruangan

dan dipimpin oleh pemuka agamanya masing-masing dan waktunya

bersamaan. Tidak pernah ada pergeseran antar agama di sini.

Baik, terima kasih atas infromasinya, nanti lain kali jika ada hal yang

mau saya tanyakan saya akan ke sini lagi

Iya, Silahkan



Catatan Wawancara

Peran guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa di SMKN 5

Kendari

Nomor :

Tanggal wawancara : Jum’at 29 September 2017

Informan : Siswa SMKN 5 Kendari

Tempat wawancara : Kantin Sekolah

Waktu wawancara :

Gambaran Setting

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September  2017. Penulis

menemui subjek penelitian untuk wawancara mengenai peran guru dalam

mengembangkan kecerdasan emosional siswa. Subjek menyambut baik kedatangan

penulis. Setelah menyampaikan maksud kedatangan penulis, maka subjek

meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara berlangsung selama sekitar 15 menit dalam bentuk wawancara

semi terstruktur. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian dicatat oleh penulis.

Data Ucap Laku Informan

Penulis : Assalam alaikum

Informan : Waalaikum salam, silahkan masuk, apa yang dapat saya bantu

Penulis : Saya sedang melakukan penelitian tentang kecerdasan emosional



disini, jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan

Informan : Iya Kak, Silahkan

Penulis : Apakah adik pernah mengalami kegagalan?

Dwi

Susila

: saya pernah mengalami kegagalan saat mengikuti lomba robotic

memang setelah itu saya takut gagal untuk mencoba lagi membuat

robot, tapi saya akan terus berusaha untuk mencapai keinginan saya

untuk bisa menciptakan robot yang dapat bermanfaat untuk

masyarakat.

Nur

Attifah

: pernah gagal juara 1 pada lomba hadroh tingkat provinsi, kecewa sih

tapi tidak menyerah atau putus asa. Kalau gagal ya coba lagi, tidak

takut gagal karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan

Lailatul : saya pernah gagal dalam ujian tes masuk sekolah dan takut saat gagal,

tapi selalu dapat motivasi dari teman-teman, guru, dan dari orang tua

juga ada

Andriska : meskipun pernah gagal dalam mengikuti lomba cerdas cermat antar

kabupaten, tapi tidak takut gagal untuk mencobalagi,saya enggak

pernah  putus asa dan jarang ragu dalam mengambil sebuah keputusan.

Penulis : Apakah adik sering marah?

Azizah : Saya orangnya sering marah, kalau marah sama teman biasanya diam,

kalau ketemu ditinggal pergi. Tapi saya sering minta maaf duluan,



kadang nunggu teman yang minta maaf, kalau benci sama orang, tidak

mau memperhatikan orang itu.

Lailatul : Saya orangnya tidak mudah marah, pernah marah sama teman,cara

meredamnya ya diam untuk mengalah, kadang ngalah kadang enggak

tergantung kondisi

Penulis : Apakah adik pernah membantu teman ketika ada yang kesusahan?

Andriska : pas waktu pembayaran sekolah, pernah ada teman yang kekurangan

biaya untuk membayar. Ya saya bantu karena kasihan, kadang saya

juga pernah dibantu teman”

Penulis : Baik, terima kasih atas infromasinya, nanti lain kali jika ada hal yang

mau saya tanyakan saya akan ke sini lagi

Informan : Iya, boleh kak

Penulis : Wassalamu alaikum wr. Wb

Informan : Waalaikum salam wr. Wb










