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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

NO OBSERVASI 
KETERANGAN 

YA TIDAK 

1 Pelaksanaan Pembelajaran SKI Kelas XII   

 

a. Sebelum kegiatan inti dalam pembelajaran 

dimulai, guru memberikan apersepsi 

terlebih dahulu. 

  

b. Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

mengukur kesiapan siswa dengan bertanya 

tentang pemahaman mereka terhadap 

materi yang akan di pelajari. 

  

c. Guru menyampaikan materi   

d. Dalam menyampaikan materi guru 

menggunakan beberapa metode dan strategi 

pembelajaran yang dapat menjadikan siswa 

menjadi aktif dan kretif. 

  

e. Dalam pembelajaran, guru menggunakan 

media pembelajaran agar siswa dapat 

mengembangkan ide-idenya. 

  

f. Dalam pembelajaran guru membentuk 

kelompok diskusi 

  

g. Siswa berani memerankan peran di depan 

kelas 

  

h. Siswa menguasai peran dalam diskusi   

i. Siswa berani bertanya   

j. Pertanyaan dan pendapat dikemukakan 

oleh siswa dan saling bergantian antara 

kelompok yang satu dengan kelompok lain. 

  

k. Terdapat interaksi belajar antara siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, dan 

sumber belajar dalam pelaksanaan  diskusi. 

  

l. Guru menyuruh kepada siswa untuk 

menghubungkan materi pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

  

m. Guru membimbing siswa dalam membuat 

simpulan materi. 

  

n. Guru mereview setiap materi yang telah di 

sampaikan pada setiap akhir pelajaran. 

  

2 
Pembentukan Sikap Toleransi Melalui 

Pembelajaran SKI Pada Siswa kelas XII 
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a. Siswa menghargai siswa lain yang berada 

didepan kelas saat berdiskusi 

b. Siswa menyampaikan materi saat diskusi 

dan siswa lain mendengarkan. 

c. Siswa menghargai kelompok lain yang 

sedang bertanya dalam diskusi. 

d. Siswa menghargai jawaban dari penyaji 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penulis Dengan Guru Mata Pelajaran SKI 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak membuat 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sesuai 

kurikulum? 

 

Iya sesuai kurikulum. Karena dalam 

penyusunan RPP disesuaikan dengan 

kurikulum yang digunakan sekolah. 

2 Apa sajakah persiapan yang 

bapak persiapkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

SKI? 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dan materi yang akan dipelajari. Ada buku 

paket SKI dan LKS. 

3 Apakah sikap toleransi sudah 

diterapkan dalam 

pembelajaran SKI, sudah 

atau belum? 

 

Sudah  

4 Dalam pembelajaran ada 

banyak kegiatan, kalau 

penanaman sikap toleransi 

dibagian mana? 

 

dimateri yang mengandung toleransi, 

misalnya dalam materi sejarah masuknya 

islam di Indonesia. Para pendakwah yang 

berasal dari bangsa Arab tetap menghargai 

kebudayaan masyarakat lokal bahkan 

merangkul budaya lokal sebagai media 

dakwah. 

 

5 metode apa yang digunakan 

bapak dalam pembelajaran 

SKI? 

 

bermacam-macam, metode ceramah, Tanya 

jawab, diskusi. 

 

6 Apakah siswa dapat dengan 

mudah memahami 

pembelajaran SKI dengan 

menerapkan sikap toleransi 

dalam pembelajaran SKI? 

 

iya bisa memahami. 

 

7 kalau dari segi materi, 

apakah bisa digabungkan 

dengan pembentukan sikap 

toleransi dalam pembelajaran 

SKI? 

Bisa  
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8 Dalam pembelajaran 

tersebut, bagaiman evaluasi 

yang bapak terapkan dan 

apakah ada evaluasi 

mengenai sikap toleransi? 

 

evaluasi yang saya lakukan setelah 

pembelajaran biasanya saya melakukan 

Tanya jawab mengenai materi yang baru 

saja dipelajari untuk mengasah kemampuan 

siswa. Dan evaluasi mengenai toleransi 

melalui pembiasaan, misalnya mengucap 

salam ketika masuk kelas. Keteladanan, 

misalnya guru mencontohkan kepada siswa 

untuk berpakaian rapi, tidak membuang 

sampah sembarangan.  dan kegiatan  

spontan, misalnya menegur siswa yang 

saling ejek dengan teman, mencoret-coret 

tembok dan lain-lain. 

9 Kesulitan apa saja yang 

ditemukan saat menerapkan 

sikap toleransi dalam 

pembelajaran SKI? 

 

Kesulitanya ketika ada siswa yang 

membandel dan sulit untuk diberi 

pengertian. 

10 Bagaimana contoh sikap 

teladan yang bisa ditunjukan 

guru berkaitan dengan sikap 

toleransi.? 

contohnya dengan menghargai pendapat 

siswa ketika berdiskusi. 

11 Bagaimana contoh kegiatan 

spontan yang ditunjukan 

guru pada siswa? 

 

Kalau yang spontanitas itu dilakukan jika 

saya atau guru-guru mengetahui siswa yang 

tidak menghargai orang lain mbak. Kalau 

bapak ibu guru tahulangsung ditegur saja. 

Soalnya kalau dibiarkan, para siswa tidak 

akan menyadari kesalahanya. 

 

12 Bagaimana contoh 

pembiasaan terhadap 

perbedaan yang ditunjukan 

guru pada siswa? 

 

contohnya ketika diskusi kelompok, guru 

mengadu pendapat kelompok satu dengan 

kelompok lain. untuk melatih perbedaan 

pendapat diantara sesame teman. Juga 

untuk saling menghormati dan menghargai 

satu dengan yang lain. 

 

13 Bagaimana pengkondisian 

lingkungan yang dilakukan 

bapak/ibu guru terkait 

dengan toleransi? 

 

Kalau untuk pengkondisian, ada satu poster 

dekat tangga yang bertuliskan Sembilan 

landasan dasar karakter siswa salah satunya 

adalah toleransi. Itu adalah salah satu 

wujud pengkondisian bahwa siswa harus 

menanamkan sikap toleransi pada dirinya 

agar terbiasa pada dirinya untuk 

menghargai orang lain. Dan juga setiap 

saya masuk kelas saya biasakan mengucap 
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salam agar tercipata kerukunan antara 

siswa dan guru. 

 

14 Bagaimana Bapak melatih 

keanekaragaman supaya 

tertanam dalam diri siswa? 

 

misalnya saat berdiskusi, saya membagi 

kelompok yang selalu acak. Supaya siswa 

terbiasa dengan keanekaragaman. Dan 

kelompok diskusi, temanya tidak itu-itu 

saja.  
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara Dengan Siswa Kelas XII MA Darul Ulum 

Srikandang 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah dalam pembelajaran 

SKI anda selalu 

mengemukakan pertanyaan/ 

tanggapan? Jika tidak, 

apakah alasan anda sehingga 

malu atau tidak berani 

mengemukakan pertanyaan 

atau tanggapan? 

Kadang-kadang, karena takut misal nanti 

pertanyaanya kurang sesuai dengan materi. 

2 Dalam pelaksanaan 

pembelajaran SKI, adakah 

materi yang anda sukai, dan 

berikan alasanya? 

Ada, materi tokoh-tokoh dalam penyebaran 

dan perkembangan Islam di Nusantara. 

Karena saya suka crita walisongo dan 

banyak sikap yang saya teladani. 

3 Bagaimanakah kesan anda 

terhadap pembelajaran SKI? 
Kesan saya menyenangkan. 

4 Biasanya guru pengampu 

pembelajaran SKI lebih 

sering menerapkan metode 

apa dalam pembelajaran 

SKI? 

Metode yang diterapkan lebih sering 

ceramah dan diskusi. Karena menyesuaikan 

materi yang dipelajarai. 

5 Apakah menurut anda 

pembelajaran SKI dapat 

membentuk sikap toleransi 

pada diri anda? 

Bisa, karena dalam pelajaran SKI banyak 

sikap terpuuji yang bisa membentuk sikap 

toleransi pada diri saya. 

6 Apakah ada perbedaan 

sebelum dan sesudah anda 

mengikuti pembelajaran SKI, 

dalam membentuk sikap 

toleransi pada diri anda? 

Perbedaanya ada. Sesudah saya 

mempelajarai SKI saya mengetahui bahwa 

manusia itu harus mempunyai sikap 

toleransi pada dirinya.  

7 Apakah anda merasa 

terbantu melalui 

pembelajaran SKI, dapat 

membentuk sikap toleransi 

pada diri anda? 

Saya merasa terbentu sekali. 

8 Apakah anda setuju, melalui 

pembelajaran SKI dapat 
Saya sangat setuju 
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membentuk sikap toleransi 

pada diri anda? 
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Lampiran 4.Kegiatan Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran SKI Bapak Daim, 

M.Pd.I 

 
 

 

Lampiran 5. Kegiatan Wawancara Siswa MA Darul Ulum Srikandang 
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Lampiran 6. Kegiatan Pembelajaran Kelas XII MA Darul Ulum Srikandang 
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Lampiran 7. Gedung MA Darul Ulum Srikandang 

 

 

 
 

 


