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Garis Besar Pertanyaan 

(Pedoman Wawancara Terstruktur) 

 

1. Bagaimana pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10  Surabaya? 

2. Bagaimana strategi pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

3. Apa yg anda ketahui tentang edutainment?  

4. Bagaimana strategi pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran PAI di 

SD Muhammadiyah 10 Surabaya?  

5. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkannya ?  

6. Bagaimana penerapan pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran PAI 

di SD Muhammadiyah 10 Surabaya?  

7. Apa saja jenis hambatan dalam penerapan strategi pembelajaran edutainment 

di SD Muhammadiyah 10 Surabaya?  

8. Bagaimana teknik dalam mengatasi hambatan untuk menerapkan strategi 

pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di SD Muhammadiyah 

10 Surabaya?  

9. Bagaimana dukungan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menghadapi 

hambatan strategi pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di SD 

Muhammadiyah 10 Surabaya? 

10. Bagaimana respon dari siswa dalam penerapan strategi pembelajaran 

edutainment pada mata pelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 
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Hasil Wawancara (1) 

 

Nama Responden : Munhamir 

Tanggal Wawancara : 5 Juni 2020 

Tempat Wawancara : SD Muhammadiyah 10 Surabaya 

P   : Peneliti 

R   : Responden 

1. P : Bagaimana pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10  Surabaya? 

R : Pembelajaran PAI dilakukan dengan metode edutainment sehingga anak- 

 anak merasa senang dan tidak cepat bosan dalam belajar. 

2. P : Bagaimana strategi pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10 

 Surabaya? 

R : Strategi pembelajaran sangat penting, karena dengan mempersiapkan 

 strategi pembelajaran akan mengetahui perkembangan belajar anak didik, 

 dengan begitu guru pun akan mudah dalam menyampaikan tujuan mata 

 pelajaran yang akan dicapai.  

3. P : Apa yg anda ketahui tentang edutainment? 

R : sepengetahuan saya, edutainment yaitu konsep pembelajaran perpaduan 

 antara materi dan game yang membuat anak-anak semangat dalam 

 belajar. 

4. P : Bagaimana strategi pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran PAI 

 di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : Saya memberikan motivasi kepada guru agama yang menjadi garda 
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 terdepan untuk meningkatkan iman dan taqwa anak didik di SD 

 Muhammadiyah 10 Surabaya, kemerosotan nilai- nilai Islam dalam 

 kehidupan menjadi dasar untuk memantau perkembangan anak didik dan 

 guru dalam menerapkan konsep pembelajaran yang kiranya dibutuhkan 

 anak saat ini, dengan menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan 

 setiap jam pertama anak melaksanakan tadarus yaitu membaca juz ama, 

 dan dicatat dalam buku prestasi anak, lalu guru menandatanganinya, 

 kegiatan rutin pagi guru selalu kumpul dulu dikantor sebelum berangkat 

 ke kelas, saya ajak berdoa bersama dan apabila saya tidak bisa hadir lebih 

 awal atau dapat tugas keluar secara otomatis wakil saya yang memimpin, 

 dan saya ingatkan selalu, kondisi ruangan kelas harus selalu diperhatikan 

 baik kebersihan, tata ruangan, kedisiplinan dan kerapihan siswa jadi 

 setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca doa dan dilanjutkan 

 tadarus, perintah ini selalu saya tekankan kepada guru yang masuk jam 

 pertama, strategi ini saya adopsi ya dari edutainment juga mas, karna 

 dengan begitu saya dapat memberikan yang terbaik buat guru dan sesuai 

 dengan visi misi sekolah. Yaitu mencetak lulusan yang tidak hanya 

 dalam nilai (angka) yang baik, namun harus memiliki kecerdasan 

 kognitif, emosional, dan kecerdasan spiritual, maka dalam pembelajaran 

 kesehariannya sudah fokus dalam peningkatan ibadah praktis 

5. P :Bagaimana dukungan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menghadapi 

 hambatan strategi pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di 

 SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 



110 
 

R : saya beserta guru-guru memberikan dukungan yang penuh terhadap 

 konsep pembelajaran edutainment. Misalnya dengan memberikan 

 fasilitas yang dibutuhkan. 
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Hasil Wawancara (2) 

 

Nama Responden : Moch Ali 

Tanggal Wawancara : 5 Juni 2020 

Tempat Wawancara : SD Muhammadiyah 10 Surabaya 

P   : Peneliti 

R   : Responden 

1. P : Bagaimana pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10  Surabaya? 

R : Pembelajaran yang diterapkan yang menyenangkan tetapi tetap 

 menggunakan sesuai dengan indikator pembelajaran PAI. 

2. P : Bagaimana strategi pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10 

 Surabaya? 

R : Strategi yang digunakan tergantung dengan materi yang disampaikan, 

 terkadang inquiry, STAD, jigsaw agar pembelajaran bermakna. Strategi 

 penerapan edutainment ini cocok sekali dengan Mapel PAI karena dapat 

 membuat siswa lebih aktif dan paham akan materi yang disampaikannya. 

3. P : Apa yg anda ketahui tentang edutainment?  

R : Pembelajaran yang menuntut kreativitas guru dan menghidupkan 

 suasana. 

4. P : Bagaimana strategi pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran PAI 

 di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : strategi pembelajaran edutainment berjalan dengan baik. Dengan 

 menggunakan strategi pembelajaran edutainment siswa lebih mudah 
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 memahami materi yang diajarkan dan meraka tidak bosan dalam 

 mengikuti pelajaran. 

5. P : Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkannya ? 

R : Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah memberi suatu problem, 

 membentuk kelompok, pemecahan masalah demonstrasi dan refleksi 

6. P : Bagaimana penerapan pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran 

 PAI di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : Penerapan pembelajaran edutainment dalam mata pelajaran PAI di SD 

 Muhammadiyah 10 Surabaya sangat efektif karena disesuaikan dengan 

 situasi dan kondisi sekolah termasuk karakter siswa dan sarana prasarana 

 sehingga banyak peserta didik mudah dalam menerima dari seorang guru. 

7. P : Apa saja jenis hambatan dalam penerapan strategi pembelajaran 

 edutainment di SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : Hambatannya adalah harus singkronnya antara materi pembelajaran PAI 

 dengan strategi pembelajaran edutainment dan juga ada beberapa peserta 

 didik yang kurang responsif serta terbatasnya media belajar. 

8. P : Bagaimana teknik dalam mengatasi hambatan untuk menerapkan strategi 

 pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di SD 

 Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : Strategi mengatasi hambatannya yaitu dengan memberi penguatan 

 kepada pembelajaran dasar tentang aturan main pelajaran serta 

 menyiapkan materi dengan matang sehingga perpaduan materi dan 

 strategi pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di SD 
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 Muhammadiyah 10 Surabaya berjalan dengan efektif. 

9. P : Bagaimana dukungan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menghadapi 

 hambatan strategi pembelajaran edutainment pada mata pelajaran PAI di 

 SD Muhammadiyah 10 Surabaya? 

R : Kepala sekolah Guru dan siswa sangat mendukung dengan strategi 

 pembelajaran edutainment sangat efektif karena edutainment bisa 

 mengaktifkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di 

 SD Muhammadiyah 10 Surabaya. 

10. P : Bagaimana respon dari siswa dalam penerapan strategi pembelajaran 

 edutainment pada mata pelajaran PAI di SD Muhammadiyah 10 

 Surabaya? 

R : Mereka sangat senang dengan belajar dengan metode edutainment. 

 Mereka lebih mudah memahami materi yang saya berikan dan lebih 

 semangat dalam belajar. 
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Pembelajaran Jarak Jauh (E-Learning) kerja sama dengan Microsoft Indonesia berlangsung Jumat, 

14 Desember 2018, dengan tema Hour of Code Indonesia 2018, Coding is the language of the 

Future. 
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