
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



  



Lampiran 1 

 

Pedoman Waancara Guru  

1. Apa yang Bapak ketahui tentang sikap? 

2. Apa yang bapak ketahui dengan sikap belajar ? 

3. Mengenai judul skripsi saya yang berjudul sikap belajar antara 

siswa yang lulusan dari SD umum dan SD Islam, Menurut bapak, 

apakah ada perbedaan sikap antara siswa yang berasal dari SD 

umum maupun yang berasal dari SD Islam ? 

4. Menurut bapak, faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa 

dalam mengikuti pelajaran mapel PAI, sehingga ada yang antusias 

dan ada yang tidak ? 

5. Bagaimana sikap bapak ketika menghadapi siswa yang kurang 

antusias terhadap pelajaran bapak ? 

 

Pedoman Wawancara Siswa 

1. Apa yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran PAI berlangsung?  

2. Apabila guru menyuruh menghafal suatu materi ayat atau hadits,  

apa yang kamu lakukan? 

3. Pada saat guru PAI memberi contoh bacaan Al Qur’an, bagaimana 

tindakanmu? 

4. Apa yang kamu lakukan, bila tidak paham terhadap salah satu 

materi PAI? 

5. Apabila diberikan waktu untuk bertanya dan berpendapat oleh 

gurumu, apa yang kamu lakukan? 



6. Bagaimana kamu mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan 

atau ujian materi PAI? 

7. Apa yang kamu lakukan pada saat ulangan materi PAI di kelas? 

8. Apa yang kamu lakukan jika diberi pertanyaan oleh gurumu 

tentang pelajaran PAI? 

9. Apa yang kamu lakukan jika nilai ujian PAI mu tidak baik? 

10. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang gaduh di kelas 

pada saat pelajaran PAI? 

11. Apabila dalam salah satu materi PAI diharuskan praktek oleh 

gurumu, apa tindakanmu ? 

12. Apabila saat mengerjakan ulangan atau ujian PAI temanmu 

bertanya, apa yang kamu lakukan? 

13. Jika temanmu yang meminta penjelasan tentang salah satu materi 

PAI, dan kamu mengetahuinya, bagaimana tindakanmu? 

14. Apabila di istirahat pertama dijadwalkan untuk shalat dhuha 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

15. Apa yang kamu lakukan jika terlambat masuk mengikuti pelajaran 

PAI? 

16. Apakah kamu selalu membawa perlengkapan shalat dhuhur? 

17. Apabila di istirahat kedua dijadwalkan untuk shalat dhuhur 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

Hasil Wawancara 

Nama Guru : Drs. Abidin, M.S.I 

Tempat/waktu : Ruang Kelas/13 April 2016, pukul  

08.00-08.30 WIB 

 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang sikap ? 

Jawab: Sikap merupakan suatu tingkah laku yang terdapat dalam 

diri seseorang yang diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk 

merespon rangsangan dari luar, berupa respon negatif ataupun 

respon positif 

2. Apa yang bapak ketahui dengan sikap belajar ? 

Jawab: Jika dikaitkan dengan belajar, brarti tindakan yang 

menimbulkan respon ketika menerima rangsangan dari guru 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, jadi sikap belajar  

siswa bermakna respon dari siswa yang timbul akibat rangsangan 

dari guru ketika proses belajar mengajar berlangsung, dalam hal 

ini proses belajar mengajar pendidikan agama Islam 

3. Mengenai judul skripsi saya yang berjudul sikap belajar antara 

siswa yang lulusan dari SD umum dan SD Islam, Menurut bapak, 

apakah ada perbedaan sikap antara siswa yang berasal dari SD 

umum maupun yang berasal dari SD Islam ? 

Jawab: Mereka sangat antusias saat menerima materi PAI dan 

sering menanyakan terhadap materi yang belum dipahaminya. 

Siswa aktif ketika guru memberi contoh bacaan al Aqur’an, 



mereka hanya mengulangi materi yang sudah diajarkan ketika di 

sekolah dasar dulu, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan 

ketika menerima mteri yang disampaikan oleh guru PAI, 

Sedangkan yang berasal dari SD Umum ketika proses belajar 

mengajar PAI cenderung pasif dan cuek, hal ini disebabkan 

karena siswa tersebut mendapatkan sesuatu yang dianggap asing 

yang sebelumnya tidak didapatkan ketika belajar di SD, namun 

ada juga siswa yang berasal dari SD umum mampu menerima 

materi dengan cukup baik, hal ini disebabkan karena kemamuan 

dari siswa tersebut yang tidak ingin ketinggalan dengan siswa 

lainnya 

4. Menurut bapak, faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa 

dalam mengikuti pelajaran mapel PAI, sehingga ada yang antusias 

dan ada yang tidak ? 

Jawab:  Faktor yang paling utama yaitu kecerdasan individu, 

yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh individu 

tersebut, seperti contoh ada salah alah satu siswa yang tidak naik 

kelas padahal siswa tersebut berasal dari SD Islam. 

5. Bagaimana sikap bapak ketika menghadapi siswa yang kurang 

antusias terhadap pelajaran bapak ? 

Jawab: Dengan cara  membuat metode pembelajaran yang tepat 

dan menarik sehingga siswa tertarik dan antusias mengikuti 

pembelajaran PAI. 

 

 



Nama Guru : Khamdi, S.Ag 

Waktu/Tempat : Ruang Guru/16 April 2016, pukul  

07.30-08.00 WIB 

 
1. Apa yang Bapak ketahui tentang sikap ? 

Jawab : Tindakan yang dilakukan siswa. 

2. Apa yang bapak ketahui dengan sikap belajar ? 

Jawab : Sikap belajar merupakan tolok ukur berhasil tidaknya 

siswa ketika menerima rangsangan dari guru, dalam hal ini materi 

yang disampaikan guru kepada siswanya. Sikap siswa diwujudkan 

dalam bentuk positif maupun negatif 

3. Mengenai judul skripsi saya yang berjudul sikap belajar antara 

siswa yang lulusan dari SD umum dan SD Islam, Menurut bapak, 

apakah ada perbedaan sikap antara siswa yang berasal dari SD 

umum maupun yang berasal dari SD Islam ? 

Jawab : Cukup baik karena pada saat di sekolah dasar sebelumnya 

telah diberikan materi atau bekal yang cukup sehingga pada tidak 

menerima materi dari guru siswa terebut terlalu mengalami 

kesulitan ketika menerima materi yang sebelumnya tidak 

diajarkan di sekolah dasar. Sedangkan yang berasal dari SD 

Umum sikap siswa yang berasal dari SD umum ketika proses 

belajar mengajar PAI mereka selalu mengikuti pelajaran dengan 

baik tetapi ada catatan khusus yakni mereka perlu perhatian yang 

lebih dikarenakan mereka masih baru terhadap materi tertentu, 

seperti halnya materi tentang bacaan ayat-ayat al Qur’an, respon 

siswa cenderung kurang aktif ketika guru memberti contoh 



pelafalan al Qur’an, disebabkan oleh kurangnya kemampuan 

mereka terhadap materi tersebut. 

4. Menurut bapak, faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa 

dalam mengikuti pelajaran mapel PAI, sehingga ada yang antusias 

dan ada yang tidak ? 

Jawab : Ada 3 faktor yaitu faktor orang tua, faktor Pengalaman 

pribadi, Faktor dari lembaga pendidikan. 

5. Bagaimana sikap bapak ketika menghadapi siswa yang kurang 

antusias terhadap pelajaran bapak ? 

Jawab : Dengan memberikan metode yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Yudha Adi Nugroho 

Asal Sekolah : SD Negeri Sampangan 01 Semarang 

Kelas  : VIII 

Tempat  : Masjid 

Hari/Jam : Kamis, 21 April 2016/ 10.10 WIB 

 

 
1. Apa yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran PAI berlangsung?  

Jawab: Mendengarkan guru ketika menjelaskan 

2. Apabila guru menyuruh menghafal suatu materi ayat atau hadits,  

apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Menghafal sebisanya kalau tidak bisa membuka buku 

3. Pada saat guru PAI memberi contoh bacaan Al Qur’an, bagaimana 

tindakanmu? 

Jawab: Menirukan sesuai yang yang dicontohkan 

4. Apa yang kamu lakukan, bila tidak paham terhadap salah satu 

materi PAI? 

Jawab: Bertanya kepada teman 

5. Apabila diberikan waktu untuk bertanya dan berpendapat oleh 

gurumu, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: diam saja 

6. Bagaimana kamu mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan 

atau ujian materi PAI? 

Jawab: Belajar sebisanya 

7. Apa yang kamu lakukan pada saat ulangan materi PAI di kelas? 

Jawab: Mengerjakan sebisanya 

 



8. Apa yang kamu lakukan jika diberi pertanyaan oleh gurumu 

tentang pelajaran PAI? 

Jawab: Menjawab sebisanya, kalau tidak tahu diam 

9. Apa yang kamu lakukan jika nilai ujian PAI mu tidak baik? 

Jawab: Menerima dengan ikhlas 

10. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang gaduh di kelas 

pada saat pelajaran PAI? 

Jawab: Ikut gaduh 

11. Apabila dalam salah satu materi PAI diharuskan praktek oleh 

gurumu, apa tindakanmu ? 

Jawab: Ikut praktek 

12. Apabila saat mengerjakan ulangan atau ujian PAI temanmu 

bertanya, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: kerja sama 

13. Jika temanmu yang meminta penjelasan tentang salah satu materi 

PAI, dan kamu mengetahuinya, bagaimana tindakanmu? 

Jawab: menjelaskan sebisanya 

14. Apabila di istirahat pertama dijadwalkan untuk shalat dhuha 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: ikut melaksanakan sholat dhuha  

15. Apabila di istirahat kedua dijadwalkan untuk shalat dhuhur 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: ikut sholat dhuhur  

16. Apakah kamu selalu membawa perlengkapan shalat dhuhur? 

Jawab: pecis 



17.  Apa yang kamu lakukan jika terlambat masuk mengikuti 

pelajaran PAI? 

Jawab: Meminta izin masuk dengan baik kepada guru PAI 

 

 

 

 

  



Nama  : Satria Reza Putranto 

Asal Sekolah : SD Negeri Tambak Aji 04 Semarang 

Kelas  : VIII 

Tempat  : Masjid 

Hari/Jam : Kamis, 21 April 2016/ 10.00 WIB 

 
1. Apa yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran PAI berlangsung?  

Jawab: Mendengarkan guru ketika menjelaskan, kadang bercanda 

2. Apabila guru menyuruh menghafal suatu materi ayat atau hadits,  

apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Menghafal sebisa mungkin 

3. Pada saat guru PAI memberi contoh bacaan Al Qur’an, bagaimana 

tindakanmu? 

Jawab: Menirukannya  

4. Apa yang kamu lakukan, bila tidak paham terhadap salah satu 

materi PAI? 

Jawab: Bertanya kepada teman 

5. Apabila diberikan waktu untuk bertanya dan berpendapat oleh 

gurumu, apa yang kamu lakukan? 

Jawab:  malu bertanya 

6. Bagaimana kamu mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan 

atau ujian materi PAI? 

Jawab: Belajar  

7. Apa yang kamu lakukan pada saat ulangan materi PAI di kelas? 

Jawab: Mengerjakan sebisanya 

 



8. Apa yang kamu lakukan jika diberi pertanyaan oleh gurumu 

tentang pelajaran PAI? 

Jawab: Menjawab sebisanya, kalau tidak tahu diam 

9. Apa yang kamu lakukan jika nilai ujian PAI mu tidak baik? 

Jawab: Menerimanya 

10. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang gaduh di kelas 

pada saat pelajaran PAI? 

Jawab: Menegur dengan baik 

11. Apabila dalam salah satu materi PAI diharuskan praktek oleh 

gurumu, apa tindakanmu ? 

Jawab: Ikut praktek 

12. Apabila saat mengerjakan ulangan atau ujian PAI temanmu 

bertanya, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: diam saja 

13. Jika temanmu yang meminta penjelasan tentang salah satu materi 

PAI, dan kamu mengetahuinya, bagaimana tindakanmu? 

Jawab: menjelaskan sebisanya 

14. Apabila di istirahat pertama dijadwalkan untuk shalat dhuha 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: ikut melaksanakan sholat dhuha 

15. Apabila di istirahat kedua dijadwalkan untuk shalat dhuhur 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: ikut sholat dhuhur kadang tidak 

 

 



16. Apakah kamu selalu membawa perlengkapan shalat dhuhur? 

Jawab: pecis 

17.  Apa yang kamu lakukan jika terlambat masuk mengikuti 

pelajaran PAI? 

Jawab: Meminta izin masuk dengan baik kepada guru PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Revansa Septya 

Asal Sekolah : SD Hj. Isriati Semarang 

Kelas  : VIII 

Tempat  : Masjid 

Hari/Jam : Kamis, 21 April 2016/ 10.05 WIB 

 
1. Apa yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran PAI berlangsung?  

Jawab: Mendengarkan dan memperhatikan 

2. Apabila guru menyuruh menghafal suatu materi ayat atau hadits,  

apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Menghafalkan, karena pada waktu SD sudah pernah 

3. Pada saat guru PAI memberi contoh bacaan Al Qur’an, bagaimana 

tindakanmu? 

Jawab: Di SD sudah pernah jadi saya biasa saja 

4. Apa yang kamu lakukan, bila tidak paham terhadap salah satu 

materi PAI? 

Jawab: bertanya kepada guru 

5. Apabila diberikan waktu untuk bertanya dan berpendapat oleh 

gurumu, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: bertanya materi yang tidak bisa 

6. Bagaimana kamu mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan 

atau ujian materi PAI? 

Jawab: Belajar sungguh-sungguh 

7. Apa yang kamu lakukan pada saat ulangan materi PAI di kelas? 

Jawab: mengerjakan dengan yakin 

 

 



8. Apa yang kamu lakukan jika diberi pertanyaan oleh gurumu 

tentang pelajaran PAI? 

Jawab: menjawab pertanyaan itu 

9. Apa yang kamu lakukan jika nilai ujian PAI mu tidak baik? 

Jawab: Menyesal, dan berusaha memperbaiki 

10. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang gaduh di kelas 

pada saat pelajaran PAI? 

Jawab: menegurnya 

11. Apabila dalam salah satu materi PAI diharuskan praktek oleh 

gurumu, apa tindakanmu ? 

Jawab: Ikut praktek dengan semangat 

12. Apabila saat mengerjakan ulangan atau ujian PAI temanmu 

bertanya, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: menegurnya 

13. Jika temanmu yang meminta penjelasan tentang salah satu materi 

PAI, dan kamu mengetahuinya, bagaimana tindakanmu? 

Jawab: saya jelaskan sebisanya 

14. Apabila di istirahat pertama dijadwalkan untuk shalat dhuha 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Ikut sholat dhuha  

15. Apabila di istirahat kedua dijadwalkan untuk shalat dhuhur 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Sama 

16. Apakah kamu selalu membawa perlengkapan shalat dhuhur? 

Jawab: Tidak membawa karena sudah pakai celana panjang 



17.  Apa yang kamu lakukan jika terlambat masuk mengikuti 

pelajaran PAI? 

Jawab: Minta maaf kepada guru dan berjanji tidak mengulangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Diva Aditya Nur Cahyo 

Asal Sekolah : SD Al Azhar Semarang 

Kelas  : VIII 

Tempat  : Masjid 

Hari/Jam : Kamis, 21 April 2016/ 10.15 WIB 

 
1. Apa yang kamu lakukan di kelas saat pelajaran PAI 

berlangsung?  

Jawab: Mendengarkan  

2. Apabila guru menyuruh menghafal suatu materi ayat atau 

hadits,  apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Menghafalkan juga 

3. Pada saat guru PAI memberi contoh bacaan Al Qur’an, 

bagaimana tindakanmu? 

Jawab: Di SD sudah pernah jadi saya biasa saja juga 

4. Apa yang kamu lakukan, bila tidak paham terhadap salah 

satu materi PAI? 

Jawab: Hampir sebagian paham karena di SD sudah pernah, 

kalau tidak paham bertanya 

5. Apabila diberikan waktu untuk bertanya dan berpendapat 

oleh gurumu, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: bertanya 

6. Bagaimana kamu mempersiapkan diri dalam menghadapi 

ulangan atau ujian materi PAI? 

Jawab: Belajar sesuai materi dengan sungguh-sungguh 

7. Apa yang kamu lakukan pada saat ulangan materi PAI di 

kelas? 



Jawab: mengerjakan dengan percya diri 

8. Apa yang kamu lakukan jika diberi pertanyaan oleh gurumu 

tentang pelajaran PAI? 

Jawab: menjawab sebisanya 

9. Apa yang kamu lakukan jika nilai ujian PAI mu tidak baik? 

Jawab: Menyesal dan belajar giat lagi 

10. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang gaduh di 

kelas pada saat pelajaran PAI? 

Jawab: Ikut gaduh kalo tidak ada gurunya 

11. Apabila dalam salah satu materi PAI diharuskan praktek oleh 

gurumu, apa tindakanmu ? 

Jawab: Ikut praktek 

12. Apabila saat mengerjakan ulangan atau ujian PAI temanmu 

bertanya, apa yang kamu lakukan? 

Jawab: diam saja 

13. Jika temanmu yang meminta penjelasan tentang salah satu 

materi PAI, dan kamu mengetahuinya, bagaimana 

tindakanmu? 

Jawab: kalau saya bisa saya jawab 

14. Apabila di istirahat pertama dijadwalkan untuk shalat dhuha 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Ikut sholat dhuha  

15. Apabila di istirahat kedua dijadwalkan untuk shalat dhuhur 

berjamaah apa yang kamu lakukan? 

Jawab: Sama 



16. Apakah kamu selalu membawa perlengkapan shalat dhuhur? 

Jawab: Tidak membawa karena sudah pakai celana panjang 

17.  Apa yang kamu lakukan jika terlambat masuk mengikuti 

pelajaran PAI? 

Jawab: Minta maaf kepada guru dengan perasaan malu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Sikap Belajar Siswa Dalam 

Pelaksanaan PAI Indikator 

SD UMUM SD ISLAM 

Siswa tidak 

bersemangat 

dalam menerima 

pelajaran Agama 

Islam 

Siswa bersemangat 

dalam  

menerima pelajaran  

Agama Islam 

 

Sikap menerima atau 

stimulasi yang diajarkan 

guru (receiving) 

 

Siswa tidak 

berperan aktif  

dalam setiap 

pelajaran  

Agama Islam 

 

Siswa berperan  

aktif dalam setiap  

pelajaran Agama 

Islam 

Sikap partisipasi aktif 

terhadap pelajaran 

(responding) 

 

Siswa tidak 

mampu 

membedakan hal 

baik dan hal 

yang tidak baik 

Siswa mampu 

membedakan hal 

baik dan hal yang 

tidak baik 

Sikap mampu menilai 

obyek, tingkah laku 

(valuing) 



Lampiran 4 

HASIL OBSERVASI 

Indikator 
Kegiatan yang mencerminkan 

SD UMUM SD ISLAM 

Sikap menerima 

atau stimulasi yang 

diajarkan guru 

(receiving) 

 

1. Siswa berbicara 

sendiri ketika guru 

menyampaikan 

materi. 

2. Siswa tidur di 

dalam kelas. 

1. Siswa selalu 

memperhatikan   

ketika guru 

menyampaikan 

materi. 

 

 

 

Sikap partisipasi 

aktif terhadap 

pelajaran 

(responding) 

 

1. Siswa tidak  

membawa 

perlengkapan 

belajar PAI saat 

pembelajaran. 

2. Siswa pasif ketika 

guru memberikan 

pertanyaan  

tentang materi 

PAI. 

3. Siswa tidak 

mengerjakan PR. 

1. Siswa selalu 

bertanya kepada 

guru terhadap 

materi yang 

diajarkan. 

2. Siswa mencatat 

materi-materi  

yang penting 

ketika 

diterangkan oleh 

guru. 

 

Sikap mampu 

menilai obyek, 

tingkah laku 

(valuing) 

1. Siswa berbuat 

gaduh saat 

ditinggal guru. 

2. Siswa membiarkan 

temannya 

bergurau ketika 

pembelajaran PAI. 

3. Siswa menyontek 

ketika ulangan. 

4. Siswa iseng. 

1. Siswa menasehati 

ketika temannya 

berbuat gaduh. 

2. Siswa percaya 

diri ketika 

ulangan. 

 



Lampiran 5  

DOKUMENTASI 

  
 
 
 
 
Gerbang 
Sekolah 

  

 

 

 

Sholat Dhuha 

Berjama’ah 



 

 

 

 

 

Sholat Dhuhur 

Berjama’ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibadah Wudhu 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar PAI 

 



 



 

LAMPIRAN  6 

PROFIL  SEKOLAH 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


