Lampiran 1. Instrumen Penggalian Data

INTRUMENT PENGGALIAN DATA

A. Pedoman Observasi
Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitian ini:
1. Letak geografis SMK Nahdlatul Ulama Banjarmasin.
2. Sarana dan prasarana yang ada di SMK Nahdlatul Ulama Banjarmasin.
3. Proses penanggulangan kejenuhan belajar pada siswa kelas XI Otomotif A
di SMK Nahdlatul Ulama Banjarmasin.
B. Pedoman Wawancara
1. Pertanyaan untuk kepala sekolah SMK NU Banjarmasin
a. Apa latar belakang atau sejarah berdirinya SMK NU Banjarmasin?
b. Berapa jumlah pengajar di SMK NU Banjarmasin?
c. Berapa jumlah peserta didik di SMK NU Banjarmasin?
d. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMK NU Banjarmasin?
2. Pertanyaan untuk pengajar/guru mata pelajaran PAI di SMK NU
Banjarmasin
a. Apa saja metode yang anda terapkan pada mata pelajaran PAI di kelas?
b. Bagaimana cara anda dalam mengatasi problematika kejenuhan belajar
pada mata pelajaran PAI di kelas?
c. Apakah metode pembelajaran mempengaruhi kejenuhan belajar pada
mata pelajaran PAI di kelas?
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d. Apa upaya anda dalam meningkatkan konsentrasi peserta didik pada
mata pelajaran PAI?
e. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar peserta
didik pada mata pelajaran PAI?
3. Pertanyaan untuk peserta didik kelas XI Otomotif A SMK NU
Banjarmasin
a. Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
b. Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
c. Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan alasan!
d. Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
C. Pedoman Dokumentasi
Berikut adalah pedoman dokumentasi yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitian ini:
1. Dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian
2. Dokumen tentang sejarah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan
Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin.
3. Dokumen tentang keadaan pengajar dan peserta didik di Sekolah
Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin.
4. Dokumen tentang sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Sekolah
Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin.
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5. Dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan
kejenuhan belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Kota
Banjarmasin.
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Lampiran 2. Arti Ayat Al-Qur’an

A. Arti Q.S. Al-Mujadalah/58: 11.
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
B. Arti QS. Ali Imran/3: 104.
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
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Lampiran 3. Hasil Wawancara
A. Hasil Wawancara dengan Peserta Didik
1.

Muhammad Ilyas
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Ya suka, karna mempelajari agama ulun sendiri.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka,

karna

bapanya

seadanya

dalam

menjelaskan

dan

mempraktekkannya sangat bagus dan detail
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Pernah, karna gak tau atau kurang mengerti tentang pelajaran yang
dijelaskan.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Buasanya guru akan mencairkan suasana dengan candaan dan tawa
dan sering juga tanya jawab. Namun saya sarankan aja agar lebih
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gampang lagi soalnya jangan memperumit dan tambakan lagi
kelucuan nya agar gak tegang.
2.

Muhammad Amin
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
suka
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
suka
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
jarang
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Kurang tau ulun

3.

Jimi Duwi Cahyo
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
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Lumayan
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka, karena gurunya memberikan penjelasan sambil bercerita
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Tidak pernah jenuh karena belajar PAI penjelasannya sambil
bercerita.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Dengan melemparkan pertanyaan tanya jawab.
4.

Ahmad Fiqrianur
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Suka, baik dengan guru maupun pelajarannya.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
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Suka, karena cara menjelaskannya mudah dipahami dan ada waktu
bercandanya juga. Tidak sukanya karena disuruh menghafal bacaan.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Tidak, karena belajar PAI itu membuat paham agama lebih dalam.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Dengan bercerita tentang seputar sejarah Islam.
5.

M. Juana Firdayasa
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Yang saya suka dari pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah
karena bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan
dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi
manusia Muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
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Suka karena cara mengajarnya ramah dan santun dan cara
menjelaskannya yang mudah di pahami.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Pernah, karena pada saat guru menjelaskan ada perkataannya yang
menyinggung perasaan saya yang membuat saya merasa jenuh dan
bosan.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Biasanya para guru berupaya agar siswa nya tidak jenuh adalah
dengan cara bercerita sambil bersenda gurau.
6.

Agus Irawan
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Sangat suka.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka dengan gurunya memberikan penjelasan dengan sambil
bercerita.
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3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Jenuh itu pasti, apalagi cuacanya begitu panas membuat tidak fokus
belajar.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Bercerita biar gak ada kata jenuh lagi.
7.

Rizky Prasetyo
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Ya saya suka dengan pelajaran PAI apalgi saya seorang muslim dan
di dalam pelajaran PAI banyak sekali ilmu tentang keagamaan.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka karena memberikan penjelasan keagamaan dengan baik dan
benar/tidak menyesatkan.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
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Tidak pernah jenuh.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Belajar sambil santai dan adanya sedikit tawa dan candaan.
8.

Hamzahfudin
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Saya sangat suka dengan pelajaran PAI, karena gurunya selalu
menceritakan dakwah nabi, dan tentang sholat agar sempurna.
Kemudian kalau habis pelajaran beliau selalu mengingatkan agar
tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Saya suka cara pembelajaran Beliau, beliau selalu mengajar kan
kami tentang sholat, doa sholat, cara berwudhu, agar sholat kami
sempurna beliau juga selalu menceritakan tentang hadits nabi, agar
kami selalu ingat dan mengikuti jejak Nabi Muhammad saw.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
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Tidak ada sama sekali karena ketika pak PAI kami selalu fokus
karena ini masalah ilmu akhirat.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Beliau selalu memberikan suasana yang gembira ketika ada siswa yg
jenuh belajar agar siswa tetap bersemangat belajar.
9.

Muhammad Nafis
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Suka, karna tidak ribet seperti matematika, tidak ada menghitung.
Kemudian bisa memperdalam ilmu agama yang tidak saya ketahui
juga menjadikan saya tau mana yang buruk dan yang benar.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka, karna guru PAI nya bisa juga diajak bercanda, tidak serius
terus-terusan.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Jarang.

68

4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Dengan membuat permainan tanya jawab yang berhubungan dengan
pembelajaran PAI agar siswanya bisa lebih santai belajar.
10. Muhammad Zaki Fitriadi
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Iya saya suka. Saya suka pelajaran PAI karna saya dapat lebih
bertaqwa, memperlengkap akhlak dan menambah iman kepada Allah
Swt. melalui pemahaman pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Saya suka dengan cara guru saya menjelaskan sebuah pembelajaran
PAI dengan cara bercerita tentang sejarah agama Islam. Beliau
menanamkan pemahaman sebuah nikmat yang diberikan Allah Swt.
kepada hamba-Nya jika kita dapat meneladani dan mengamalkan
ajaran agama Islam.
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
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Belum pernah, karena guru PAI suka sedikit bercanda dalam
pembelajaran.
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Dengan cara bercerita atau meberikan permainan siapa yang
menjawab cepat dan tepat akan mendapatkan nilai sempurna.
11. Ansyari
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Suka
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Suka karena saya Islam
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Tidak
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
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Tidak tahu
12. Yoga Trisnaldi
1) Apakah kamu suka dengan pelajaran PAI? Apa yang membuat kamu
suka dengan pelajarannya?
Jawab:
Suka
2) Bagaimana cara atau metode mengajar guru PAI? Suka dan tidaknya
sertakan alasan!
Jawab:
Penyampaian yang disampaikan oleh bapak guru mudah dipahami
3) Apakah kamu pernah Jenuh dalam pembelajaran PAI? Sertakan
alasan!
Jawab:
Tidak, karena suasana kelas sangat adem
4) Apa upaya Guru PAI ketika ada siswa yang merasakan kejenuhan
dalam belajar?
Jawab:
Tidak tahu

B. Hasil Wawancara dengan Pengajar
1.

Ust. Syaifullah, S.Th.I, S.Pd.I (Pengajar Kelas 12 Otomotif A)
1) Metode apa yang anda terapkan pada pembelajaran PAI?
Jawab:
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Yang paling sering dipakai adalah ceramah dan tanya jawab.
2) Apakah metode pembelajaran mempengaruhi terhadap kejenuhan
belajar?
Jawab:
Pasti.
3) Apabila ada siswa yang jenuh/bosan belajar di kelas, bagaimana cara
anda mengatasinya?
Jawab:
Maka bisa dengan bercerita, tentunya dengan cerita yang lucu yang
ada korelasinya dengan pembelajaran tersebut. Atau bisa juga
dengan cara disuruh bertanya.
4) Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan konsentrasi
belajar siswa?
Jawab:
Biasanya dengan yel-yel atau disuruh bertanya balik.
5) Apakah faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar pada peserta
didik?
Jawab:
a) Faktor tidak tau tujuan sekolah,
b) Kecapean akibat begadang/kerja malam,
c) Ada masalah pribadi dalam keluarga yang menyebabkan tidak
konsentrasi,
d) Mabuk game, dll.
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2.

Ibu Arlina Saliha (Pengajar Kelas 12 Akuntansi A)
1) Metode apa yang anda terapkan pada pembelajaran PAI?
Jawab:
Yang paling sering dipakai adalah ceramah dan tanya jawab. Karena
memang pelajaran PAI ini cocoknya lebih ke ceramah.
Biasanya metode yang saya pakai itu ceramah dulu khusus
pertemuan pertama, lalu untuk pertemuan selanjutnya adalah setor
hafalan yang telah dipelajari pada pertemuan pertama. Karena
memang disini memakai kurikulum sendiri yang disesuaikan dengan
keadaan siswanya.
2) Apakah metode pembelajaran mempengaruhi terhadap kejenuhan
belajar?
Jawab:
Memang kalau ceramah waktu masih di menit-menit awal akan
fokus namun pada akhirnya akan jenuh.
3) Apabila ada siswa yang jenuh/bosan belajar di kelas, bagaimana cara
anda mengatasinya?
Jawab:
Sebenarnya siswa yang bosan ada sebagian tapi jarang ditemui dan
itu kita bawa bercanda untuk menambah semangatnya. Cara saya
mengajar itu serius tapi santai sambil di selipkan candaan yang
masuk dalam pelajaran.
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4) Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan konsentrasi
belajar siswa?
Jawab:
Biasanya dengan penekanan seperti menekankan kepada murid
dengan beberapa hukuman misalnya seperti berdiri di depan kelas
agar serius menghafal, namun itu hanya pancingan saja. Karena guru
agama ini jarang menghukum, paling tidak disuruh menghafal, yang
mana hukumannya itu mendidik. Juga dengan saya berikan motivasi
dengan nilai-nilai yang nantinya akan tertera dalam raport, kemudian
saya terangkan betapa pentingnya hafalan ini untuk kehidupan
sehari-hari sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah
kewajibannya.
3.

Ust. Sukma Irawan (Pengajar Kelas 10 Perhotelan)
1) Metode apa yang anda terapkan pada pembelajaran PAI?
Jawab:
Selama ini kita terus menerapkan metode ceramah dan praktek
karena pelajarannya banyak menghafal. Itu saja memang selama ini
supaya lebih mudah untuk memberikan paham.
2) Apakah metode pembelajaran mempengaruhi terhadap kejenuhan
belajar?
Jawab:
Tergantung penyampaiannya yang utama. Sebenarnya juga kita
melihat karakteristik siswanya, siswa sukanya seperti apa, suka yang
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serius atau suka bercanda. Namun selama saya mengajar dari 2014
siswa lebih suka dengan sharing sambil bercanda. Jadi mereka tidak
ada yang tidur ataupun bercanda dengan teman.
3) Apabila ada siswa yang jenuh/bosan belajar di kelas, bagaimana cara
anda mengatasinya?
Jawab:
Pernah ada yang jenuh, cuman tidak banyak, mungkin karena dengan
metode yang tadi yaitu sharing sambil bercanda. Jadi itu juga bisa
mengantisipasi kejenuhan pada siswa. Biasanya ketika melihat siswa
mau tidur, langsung kita ajak berdiskusi, sharing sambil bercanda
sehingga tidak sempat ia tertidur ataupun melamun, dll. Namun
untuk hukuman saya tidak melakukan itu karena juga kita diajarkan
guru-guru kita untuk tidak mengajar menggunakan kekerasan,
mengajarnya dengan lembut. Selain daripada itu juga di situ kita
sebagai pengajar belajar untuk sabar.
4) Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan konsentrasi
belajar siswa?
Jawab:
Biasanya dengan kita suruh siswa untuk membaca terlebih dahulu
secara berkelompok, lalu kemudian kita suruh untuk berdiskusi
dengan kelompoknya masing-masing supaya tidak menimbulkan
kejenuhan. Setelah berdiskusi tadi kita buat praktek secara langsung
tentang materi yang diajarkan dengan dinilai teman sekelompoknya,
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yang mana ini bertujuan agar siswa aktif. Namun dengan diskusi tadi
kita tetap aktif untuk mengawasi karena jikalau dibiarkan saja, maka
tetap akan menimbulkan kejenuhan belajar.
5) Apakah faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar pada peserta
didik?
Jawab:
Biasanya ada dua sisi:
b. Dari bawaan siswa:
 Kurang

menikmati

dengan

mata

pelajaran

tersebut,

mengakibatkan kejenuhan
 Umumnya peserta didik menghendaki pengajar di saat KBM
berlangsung sedikit ada refresh otak dengan kegiatan apa saja.
c. Dari pengajar:
 Penyampaian materi terlalu berulang/bertele-tele/terlalu serius.
 Tidak memaparkan secara/dengan metode yang mudah
dipahami
 Tidak ada/kurang komunikasi (tanya jawab) antara pengajar
dan peserta didik saat sesi KBM berlangsung
 Kurang penguasaan dalam penyampaian
 Tidak ada jeda refresh otak, misal; cerita, atau tidak ada
peserta didik mengemukakan pendapat, hanya menerima
pemaparan saja.
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Lampiran 4. SK Pembimbing
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Lampiran 5. Surat Izin Seminar Proposal
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Lampiran 6. Surat Selesai Seminar Proposal
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Lampiran 7. Catatan Seminar Proposal
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Lampiran 8. Surat Persetujuan Riset
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Lampiran 9.1. Surat Riset
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Lampiran 9.2. Surat Riset
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Lampiran 10. Surat Lulus Komprehensif
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Lampiran 11.1 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Lampiran 11.2 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Lampiran 11.3 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Lampiran 11.4 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Lampiran 11.5 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Lampiran 12. Dokumentasi Foto

Gerbang SMKNU 1

Gedung dan Halaman SMKNU 1

90

Gedung Kelas SMKNU 1

Lorong Kelas SMKNU 1
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Gedung dan Halaman SMKNU 1

Lahan Parkir Gedung 1
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Gedung dan Halaman SMKNU 2

Gedung Kelas SMKNU 2
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Ruang Kelas 11 Otomotif A

94

Ruang Kelas 12 Otomotif A

95

Ruang Kelas 12 Akuntansi A

96

Ruang Kelas X Perhotelan
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- SSLK Al-Banjary UIN Antasari Banjarmasin (Anggota : 2018-2021)
- LDK Nurul Fata Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin (Ketua Divisi Nasyid : 2019)
b. Pekerjaan
:
- Warung Makan Ayam Babang (Freelance : 2019)
- Nge’es Jeruk Peras (Karyawan Stand : 2021)
- TPQ Jamiatul Islamiyah (Pengajar : 2021)
- Toko DS Sembako (Karyawan : Februari 2022)
- Arisss Design & Arisss Art (Owner)
12. Daftar Karya Ilmiah
:-

Banjarmasin, 15 April 2022
Penulis,

Aris Sahri Salam
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