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1. Instrumen Wawancara Tentang Pendidikan Agama Islam

NO Pertanyaan Jawaban

1

Menurut anda apakah arti secara singkat dari

pendidikan agama islam yang selaras dan

sistematis untuk membantu anak didik supaya

hidup sesuai dengan ajaran agama islam ?

2

Metode mengajar sepeti apa yang biasa

digunakan guru Pendidikan Agama Islam untuk

membina rasa beragama yang sesuai dengan

tahapan perkembangan agama pada diri anak ?

3

Usaha apa yang telah guru berikan dalam

member pemahaman dan bimbingan mengenai

ajaran agama islam ?

4

Apa fungsi pendidikan agama islam yang

bapak/ibu harapkan untuk peserta didik ?

5

Apa tujuan umum yang bapak/ ibu harapkan dari

pendidikan agama islam yang sudah diajarkan ?



2. Instrumen Wawancara Tentang Standar Proses Pendidikan

NO Pertanyaan Jawaban

1

Menurut anda apakah pengertian secara singakat

dari standar proses pendidikan ?

2

Menurut anda apa fungsi dari SPP (standar

proses pendidikan) bagi seorang pendidik ?

3

Keberhasilan implementsi standar proses

pendidikan itu sangat ditentukan oleh

kemampuan seorang guru dalam pengelolaan

kelas, bagaimana strategi guru untuk

menciptakan kelas yang kondusif dan terkendali

?

4

Perencanaan pembelajaran apa saja yang

dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan

belajar mengajar ?

5

Apakah sekolah ini memiliki dokumen RPP PAI

dengan lengkap ?

6
Siapakah yang menyusun dokumen RPP ?

7

Komponen-komponen apa saja yang termuat

dalam RPP yang sudah disusun di SD ini ?

8

Menggunakan metode pendekatan apa saja

seorang guru dalam pelaksanaan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD ini?



9

Meliputi apa saja rancangan yang dibuat guru

pada proses belajar mengajar berlangsung ?

10

Apa yang menjadi Standar kompetensi lulusan

Pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan

SD ini ?

3. Instrumen Wawancara Tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

NO Pertanyaan Jawaban

1

Perencanaan pembelajaran apa saja yang

dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan

belajar mengajar ?

2

Apakah sudah memadahi buku panduan yang

dipakai guru dan siswa ?

3

Bagaimana usaha guru menciptakan proses

pembelajaran yang menyenangkan, sehingga

siswa tidak merasa bosan ?

4

Bagaimana usaha guru ketika ada siswa yang

lamban menerima pelajaran dikelas ?

5

Bagaimana usaha guru mengahadapi siswa yang

pasif dalam proses belajar mengajar ?

6

Bagaimana usaha guru mengahadapi siswa yang

pasif dalam proses belajar mengajar ?



7

Apa saja sumber belajar yang lain yang biasa

digunakan guru dalam proses belajar mengajar ?

8

Apa saja yang dijadikan seorang guru pendidikan

agama islam sebagai alat ukur kesiapan siswa

dalam menerima pelajaran dikelas ?

9

Fasilitas apa saja yang biasa guru berikan untuk

memunculkan gagasan baru pada siswa didik

baik secara lisan maupun tulis?

10

Apakah guru menggunakan strategi active

learning ( belajar aktif ) pada peserta didik?

11

Dalam melakukan proses belajar mengajar, usaha

apa sajakah yang dilakukan guru untuk

mengetahui tingkat efektifitas tujuan dari

program belajar mengajar dan mengidentifikasi

bagian dari program pembelajaran yang perlu

diperbaiki ?

12

Pengawasan apa yang diberikan guru guna

tercapainya tujuan dari proses belajar mengajar?

13

Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan

standar proses pendidikan ?
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