
 



 



 



PEDOMAN INTERVIEW/WAWANCARA 

 

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan wawancara dengan kepala 

sekolah, koordinator kesiswaan, guru-guru, dan siswa-siswi SDN 

Pataonan 03 Socah Bangkalan. 

PERTANYAAN PENELITIAN   

1. Apakah kamu menyukai pelajaran PAI ? 

2. Apa yang kamu sukai dari pelajaran PAI ? 

3. Apakah kamu menyukai pelajaran BK (bimbingan konseling)? 

4. Apa yang kamu suka dari pelajaran BK? 

5. Apakah kamu pernah dipanggil ke ruang BK? Kalau pernah, karena 

masalah apa? 

6. Organanisasi keagamaan apa saja yang ada di SDN Pataonan 03 Socah 

Bangkalan? 

7. Apakah kamu senang mengikuti kegiatan keagamaan seperti shalat dzuhur 

berjamaah yang ada SDN Pataonan 03 Socah Bangkalan. 

8. Apakah kamu setuju, jika siswa yang rajin dan aktif mengikuti kegiatan 

keagamaan dan berprestasi dalam kegiatan keagamaan diberi penghargaan 

(reward) dari sekolah? 

a. jika setuju apa alasan anda? 

b. jika tidak, apa alasannya? 

9. Sebaliknya, setujukah kamu jika siswa yang sering tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan dengan alasan yang tidak jelas diberi punishment 

(hukuman peringatan atau sanksi)? 

a. jika setuju apa alasan anda? 

b. jika tidak, apa alasannya? 

10. Menurut kamu, apakah lingkungan sekolah sudah membuatmu merasa 

nyaman? 



11. Perilaku buruk seperti apa yang pernah dilakukan siswa-siswi SDN 

Pataonan 03 Socah Bangkalan? Seperi (merokok di sekolah, membolos, 

berani pada guru, dll)? 

a. siswa (laki-laki) 

b. siswi (perempuan) 

12. Adakah perubahan perilaku siswa SDN Pataonan 03 Socah Bangkalan 

setelah diberlakukan reward (pemberian penghargaan) dan punishment 

(pemberian sanksi)? 

 

13. Jadi menurut kamu apakah, diberlakukannya reward (pemberian 

penghargaan) dan punishment (pemberian sanksi) berpengaruh terhadap 

tumbuhnya motivasi belajar agama siswa? 

a. jika setuju, apa alasan anda? 

b. jika tidak setuju, apa alasan anda? 

14. Apakah kamu setuju jika siswa SDN Pataonan 03 socah Bangkalan yang 

selalu disiplin disekolah diberi reward (penghargaan) seperti hadiah, atau 

mungkin beasiswa? 

a. jika setuju, apa alasan anda? 

b. jika tidak setuju, apa alasan anda? 

15. Apa yang terbenak dalam pikiranmu jika menyaksikan salah satu siswa, 

teman kamu atau kaum sendiri mendapat penghargaan (reward) dari 

prestasi yang telah dicapai (khususnya dalam bidang prestasi keagamaan 

di sekolah)? 

16. Sebaliknya, apa yang terbenak dalam pikiranmu jika menyaksikan salah 

satu siswa, teman kamu atau kaum sendiri mendapat teguran, saknsi atau 

peringatan (punishment) akibat dari perilaku buruknya (khusunya 

dilingkungan sekolah)? 

17. Apakah kamu mendukung diberlakukannya reward (pemberian 

penghargaan) dan punishment (pemberian hukuman) di SDN Pataonan 03 

socah Bangkalan? 

 



Pertanyaan penelitian untuk guru BK 

1. Berapa lama anda mengajar PAI di SDN Pataonan 03 socah Bangkalan? 

2. Bagaiamana motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI dikelas? 

3. Apa yang anda persiapkan sebelum KBM (kegiatan belajar mengajar)PAI 

di kelas? 

4. Kegiatan keagamaan apa saja yang ada di SDN Pataonan 03 socah 

Bangkalan? 

5. Bagaimana penilaian anda terhadap motivasi siswa dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan di SDN Pataonan 03 socah Bangkalan? 

6. Sudahkah anda menerapkan reward (pemberian penghargaanatau 

ganjaran) dan punishment (pemberian sanksi) sebagai upaya peningkatan 

motivasi siswa belajar agama di SDN Pataonan 03 socah Bangkalan? 

7. Model reward (pemberian penghargaan) & punishment (pemberian sanksi) 

seperti apa yang sudah anda terapkan di SDN Pataonan 03 socah 

Bangkalan? 

8. Sejauh mana efektifitas penerapan model reward and punishment? 

 

 

Pertanyaan penelitian untuk guru PAI 

1. Berapa lama anda mengajar PAI di SDN Pataonan 03 socah Bangkalan? 

2. Apa saja perangkat perangkat pembelajaran yang anda siapkan sebelum 

kegiatan belajar mengajar BK? 

3. Metode apa yang anda pakai mentransformasi pelajaran BK kepada 

siswa? 

4. Perilaku buruk siswa seperti apa saja yang sering anda tangani? 

5. Menurut anda apa yang menyebabkan siswa berani melakukan perilaku 

buruk? 

6. Apakah anda telah menerapkan reward (pemberian ganjaran) dan 

punishment (pemberian hukuman) dalam menangani permasalahan siswa? 



7. Model reward seperti apa yang sering anda terapkan dalam memotivasi 

perubahan perilaku siswa? 

8. Model punishment seperti apa saja yang anda aplikasikan dalam 

menangani pemasalahan perilaku siswa ? 

9. Menurut anda, tepatkah jika model reward and punishment tetap 

dipertahankan dan dikembangkan lagi sebagai model pembinaan perilaku 

siswa di Berapa lama anda mengajar PAI di SDN Pataonan 03 socah 

Bangkalan? 
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