
94 

 

LAMPIRAN A 
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LAMPIRAN B 

Surat Permohonan Riset  
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LAMPIRAN C 

Wawancara kepada Ibu RH 

\ 

Wawancara kepada Bapak MR 
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LAMPIRAN D 
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LAMPIRAN E 

Verbatim  

Guide Interview Dukungan Sosial 

Pertanyaan pembuka untuk Building rapport 

1. Assalamu’alaikum 

2. Perkenalkan nama saya Yulia Rahmina bisa di panggil Yulia, saya 

mahasiswi prodi Psikologi Islam UIN Antasari. 

3. Apakah saudara/saudari bersedia menjadi responden saya? 

4. Saya menjamin data dan identitas saudara/saudari akan terjamin. 

5. Apakah Bapak bersedia jika terdapat kekurangan data saya akan kesini 

untuk mengambil data lagi? 

6. Maaf sebelumnya, kalau boleh tau nama saudara/saudari siapa ya? 

7. Dimana tempat tinggal saudara/saudari? 

8. Berapa usia saudara/saudari saat ini? 

9. Apa pekerjaan saudara/saudari saat ini? 

10. Apa pekerjaan Bapak? 

11. Kapan saudara/saudari mulai belajar di PKBM Bina Warga Banjarmasin? 

12. Dari mana saudara/saudari mengetahui pembelajaran di PKBM Bina 

Warga Banjarmasin? 

 

Hamzah B. Uno Indikator 

 

Motivasi belajar  Pertanyaan 

Adanya hasrat dan keinginan untuk 

berhasil 

Apa keinginan saudara/saudari agar 

berhasil belajar di PKBM Bina Warga 

Banjarmasin? 

Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar 

Apa yang mendorong anda ingin 

belajar di di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan,  

Apa harapan saudara/saudari agar bisa 

tercapai cita-cita saat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Adanya penghargaan dalam belajar,  Apa yang saudara/saudari harapkan 

saat belajar di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar  

Apa yang menarik dari tempat belajar 

di PKBM Bina Warga Banjamasin? 

Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif.  

Apa keinginan saudara/saudari saat 

belajar di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 
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HASIL WAWANCARA 

Identitas  

Nama : HS 

Usia : Banjarmasin, 1987-11-10 

Pekerjaan : Satpam 

Alamat  : Jalan Pematang Panjang Bamban II 

Kelas  : Paket C (Kelas 12) 

Lama Mengikuti PKBM : 6 Tahun  

 

Pelaksanan wawancara ini dilakukan kepada bapak HS, pada 15  November 2021, 

Pukul 11.20 Wita, saat itu masih tidak terlalu siang. Saya mendatangi beliau saat 

santai di rumah beliau. Saya mendatangi beliau dan saat saya mengetuk pintu saya 

dibukan pintu dan disuruh masuk. Karena sebelumnya saya sudah menelpon 

beliau dari yang informasi saya dapatkan dari salah satu guru totur nomor telpon 

dan alamat beliau. saat saya datang beliau sudah menunggu saya dengan bebaju 

santai memakai kaos kerah dan celana panjang. Saat masuk dan disuruh duduk 

saya memuliai percakapan dengan beliau.  

Kalimat 

ke 

Resp  Pertanyaan Kode 

1.  P : Selamat pagi pak  Pembukaan S1 

K1-K9 

2.  H : Selamat pagi… ada yang bisa dibantu?  

3.  P : Bapak program paket apa disini pak   

4.  H : Program paket C  

5.  P : Sudah berapa lama pak   

6.  H : Sudah 6 tahun dari paket B ke paket C  

7.  P : Ooh..sudah lama ya pak   

8.  H : Iya sudah lama sebenarnya saya mengikuti 

program peket dari PKBM Bina Warga ini 

 

9.  P : Apa keinginan bapak agar berhasil belajar di 

PKBM Bina Warga Banjarmasin? 

 

10.  H : Sebenarnya yang saya harapakan belajar disini 

adalah mendapatkan Ijazah dan bisa bekerja 

sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang 

layak seperti orang-orang 

Tentang 

Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

K10- K 14 

11.  P : Terus kalau dapat ijazah itu bisa ya 

mendapatkan pekerjaan yang menurut bapak 

layak 

 

12.  H : Ya bisa   

13.  P : Jadi sebenarnya yang diinginkan adalah Ijazah 

dan itu penting bagi bapak ya  

 

14.  H : Benar itu yang saya harapkan agar saya 

mendapatkan yang saya inginkan 

 

15.  P : Terus Apa yang mendorong bapak ingin belajar Tentang 
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di di PKBM Bina Warga Banjamasin? Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar. 

K 15- K 22 

16.  H : Keinginan itu dari dari saya sendiri dan harapan 

saya ingin mendapatkan yang diinginkan karena 

kebanyakan pekerjaan hari ini harus ada Ijazah 

minimal SMA mba….. 

 

17.  P : Jadi harapan bapak adalah mendapatkan 

pekerjaan yang layar dengan menggunakan 

ijazah tersebut dan bisa bekerja lebih baik 

 

18.  H :  Benar intinya sebenarnya yang saya inginkan 

adalah mendapatkan ijazah dan dapat digunakan 

untuk bekerja akan dating 

 

19.  P : Jadi dengan cara belajar ditempat tersebut bapak 

mendapatkan ijazah dan akan digunakan untuk 

bekerja akan dating 

 

20.  H : Benar sekali itu yang menjadi dorongan saya 

belajar di PKBM tersebut 

 

21.  P : Terus ada lagi pak  

22.  H : Saya juga berharapan bahwa dengan adnaya 

belajar ditempat ini adalah saya bisa mendorong 

orang lain untuk belajar disini saat mereka tidak 

mampu melanjutkan pada sekolah biasa sebab 

usia mereka yang lebih untuk sekolah umum 

lainnya. 

 

23.  P : Apa harapan bapak agar bisa tercapai cita-cita 

saat belajar di PKBM Bina Warga Banjamasin? 

Tentang 

Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan, K23-

K29 

24.  H : Beberapa hal yang menjadi Masalah cita-cita sih 

sebenarnya hanya ingin mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik dari sekarang…pekerjaan saya 

sekarang tidak tetap dan asal ada pekerjaan saya 

kerjakan  

 

25.  P : Ada lagi yang bapak sampaikan   

26.  H : Ada..sebenarnya keinginan saya juga adalah 

saat akan datang saya bisa mendapatkan 

pekerjaan yang layak dari sekarang ini… 

 

27.  P : Apa yang bapak harapkan saat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

 

28.  H : Harapan saya selain mendapatkan Ijazah adalah 

saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari 
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tempat ini saat belajar..dan juga mendapatkan 

teman yang baru dari tempat ini sehingga dapat 

membuka wawancara saya saat belajar disini.. 

29.  P : Terus apa ada lagi pak  

30.  H : Ada Sebenarnya saya tidak ingin apa apa yang 

saya harapkan adalah dapat Ijazah dan segera 

mendapatkan pekerjaan dari sekarang ini lebih 

baik lagi akan datangnya… 

Tentang 

Adanya 

penghargaan 

dalam belajar,  

K30-K36 

31.  P : Oh..jadi yang terpenting ijazah ya pak..  

32.  H : Iya benar….  

33.  P : Kalau bapak liat pengarhargaan itu sebenarnya 

selain ijazah apa saja pak? 

 

34.  H : Memang kalau masalah penghargaan yang saya 

inginkan dan teman teman adalah kami bisa 

belajar dengan baik di PKBM tersebut 

kemudian saya mendapatkan perhatian dari 

PKBM tersebut 

 

35.  P : Terus apa lagi pak  

36.  H : Itu saja saya kira masalah penghargaaan  

37.  P : Apa yang menarik dari tempat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar K37-

K46 

38.  H : Menurut saya yang menarik adalah semua guru 

memberikan dukungan kepada saya dan mereka 

berharap semua siswa mendapatkan ilmu 

pengetahuai dengan baik dan juga mendapatkan 

Ijazah serta pekerjaan yang lebih baik lagi. 

 

39.  P : Jadi guru juga memberikan dukungan saat 

bapak belajar di PKBM tersebut dan bapak 

berusaha termotivasi dengan baik dalam belajar 

itu ya pak  

 

40.  H : Ya benar yang saya harapkan selain dari 

dukungan keluarga ada juga dukungan guru 

yang memberikan pengajaran kepada kami 

terutama siswa yang tua tua ini. Harapan saya 

sebenarnya adalah kami mampu melaksanakan 

pembelajaran dengan baik dan membuat kami 

berusaha agar lebih baik lagi. 

 

41.  P : Apakah ada lagi menurut bapak tentang maslaah 

kegiatan belajar yang menarik ditempat ini  

 

42.  H : Saya rasa sebenarnya itu saja.   

43.  P : Ada lagi yang saya ingin tanyakan pak  
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44.  H : Silahkah apalagi selama saya bisa menjawab 

saya menjawabnya. 

 

45.  P : Apakah ada lagi yang menarik belajar di PKBM 

tersebut pak 

 

46.  H : Saya rasa itu saja yang membuat saya menarik 

sehingga saya ingin belajar di tempat tersebut. 

 

47.  P : Apa keinginan saudara/saudari saat belajar di 

PKBM Bina Warga Banjamasin? 

Tentang 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif. 

K47- K53 

48.  H : Sebenarnya ada proses belajar yang lebih 

mendukung seperti adanya internet atau media 

yang dapat mendukung proses belajar kami 

selama ini….sebab selama ini biasa saja seperti 

proses belajar disekolah umumnya….ada 

diskusi atau tukar pendapat antara kami satu 

sama lain… 

 

49.  P : Terus apa ada lagi yang diharapkan bahwa 

dalam proses belajar itu ada lingkungan baik di 

sekolah atau di luar sekolah memberikan 

dukungan yang baik pada pembelajaran yang 

kondusif 

 

50.  H : Sebenarnya yang mejadi masalah dalam 

pelaksanaan dari harapan tersebut bahwa ada 

keluarga yang mampu memberikan dorongan 

dalam belajar saya karena selama ini harapan 

saya dapat belajar di PKBM ini lebih baik 

terutama dalam belajar ilmu baru dan 

mendapatkan ijazah 

 

51.  P : Oooh…jadi begitu ya pak masudnya bahwa 

perlu adanya dari diri sendiri dan keluarga yang 

mendukung 

 

52.  H : Iya benar  

53.  P : Saya rasa untuk sementara itu saja dulu 

informasi dan pertanyaan yang saya sampaikan 

kepada bapak 

 

54.  H : Silahkan karena saya bersedia saja menjelaskan 

namun seputar PKBM ini  

Penutup K47-

K53 

55.  P  : Terima kasih banyak pak atas informasinya 

sehingga dapat saya gunakan pernyataan bapak 

dalam informan saya akan dating 

 

56.  H : Saya juga berterima kasih mba mau mendatangi 

rumah saya dan bisa saja kapan kapan mba 

datang ketempat saya 
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57.  P : Terima kasih banyak pak atas informasinya  

58.  H :  Sama sama  

 

 

Data Display Bapak HS 

Motivasi belajar  Pertanyaan Jawaban  

Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

Apa keinginan 

saudara/saudari agar 

berhasil belajar di PKBM 

Bina Warga Banjarmasin? 

Sebenarnya yang saya harapakan 

belajar disini adalah mendapatkan 

Ijazah dan bisaa bekerja sehingga 

dapat memperoleh pekerjaan yang 

layak seperti orang-orang 

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

Apa yang mendorong anda 

ingin belajar di di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Keinginan itu dari diri saya sendiri 

dan harapan saya ingin 

mendapatkan yang diinginkan 

karena kebanyakan pekerjaan hari 

ini harus ada ijazah minimal SMA 

mba….. 

 

Saya juga berharapan bahwa 

dengan adanya belajar ditempat ini 

adalah saya bisa mendorong orang 

lain untuk belajar disini saat 

mereka tidak mampu melanjutkan 

pada sekolah biasa sebab usia 

mereka yang lebih untuk sekolah 

umum lainnya. 

Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan,  

Apa harapan 

saudara/saudari agar bisa 

tercapai cita-cita saat 

belajar di PKBM Bina 

Warga Banjamasin? 

Beberapa hal yang menjadi 

keinginan saja juga adalah saat 

akan datang saya bisa 

mendapatkan pekerjaan yang layak 

dari sekarang ini… 

Adanya 

penghargaan 

dalam belajar,  

Apa yang saudara/saudari 

harapkan saat belajar di 

PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Harapan saya selain mendapatkan 

ijazah adalah saya juga 

mendapatkan ilmu pengetahuan 

dari tempat ini saat belajar..dan 

juga mendapatkan teman yang baru 

dari tempat ini sehingga dapat 

membuka wawancara saya saat 

belajar disini .. 

 

Sebenarnya saya tidak ingin apa 

apa yang saya harapkan adalah 

dapat ijazah dan segera 

mendapatkan pekerjaan dari 

sekarang ini lebih baik lagi akan 

datangnya… 

Adanya kegiatan Apa yang menarik dari Menurut saya yang menarik adalah 
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yang menarik 

dalam belajar  

tempat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

semua guru memberikan dukungan 

kepada saya dan mereka berharap 

semua siswa mendapatkan ilmu 

pengetahuan dengan baik dan juga 

mendapatkan ijazah serta 

pekerjaan yang lebih baik lagi. 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif.  

Apa keinginan 

saudara/saudari saat 

belajar di PKBM Bina 

Warga Banjamasin? 

Sebenarnya ada proses belajar 

yang lebih mendukung seperti 

adanya internet atau media yang 

dapat mendukung proses belajar 

kami selama ini…. sebab selama ini 

biasa saja seperti proses belajar 

disekolah umumnya…. ada diskusi 

atau tukar pendapat antara kami 

satu sama lain… 
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HASIL WAWANCARA 

Nama : MR 

Usia  : Banjarmasin, 1994-11-27 

Pekerjaan : Dagang  

Alamat  : JL. A.Yani KM 4,5 Gang Hidayah 

Kelas : Paket C (KELAS 12) 

Lama Mengikuti PKBM : 6 tahun  

 

 

Pelaksanan wawancara ini dilakukan kepada bapak MR, 24  November 2021, 

Pukul 15.30 Wita. Saat itu saya sudah menelpon beliau karena saat saya datang 

beliau sudah mempersiapkan diri dan langsung menyambut saya dengan baik 

dengan memulai percakapan awal kepada saya saat saya disuruh duduk dan beliau 

menyodorkan air teh kepada saya.   

  

 

Kalimat 

ke 

Resp  Pertanyaan Kode 

1.  P : Selamat sore ada yang bisa bantu mba Pembukaan S2 

K1-K8 

2.  MR : ada beberapa hal pak yang ingin saya 

tanyakan kepada bapak 

 

3.  P : Masalah belajar di Paket B dan C  

4.  MR : Apa yang jadi masalah mba sebenarnya  

5.  P : Ada beberapa hal yang ingin saya 

tanyakan masalah penyebab bapaka 

belajar disana dan ingin belajar disana 

serta berapa lama bapak sudah 

mengikuti pelajaran di sana 

 

6.  MR : Satu..satu ya   

7.  P : Iya pak  

8.  MR : Pertama kenapa saya ingin belajar 

disana, karena saya ingin mendapat 

Ijazah dan saya ingin mendapatkan 

teman disanan…kedua saya merasa 

nyaman selama enam tahun ini belajar 

disana 

 

9.  P : Apakah bapak tidak merasa bosan atau 

merasa tidak nyaman ditempat tersebut 

Tentang Adanya 

hasrat dan 

keinginan untuk 

berhasil S2 K9-

K14 

10.  MR : Saya merasa biasa saja  

11.  P : Terus masalah motivasi bapak belajar 

ada harapan yang diinginkan atau tidak? 
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12.  MR : Ada sebenarnya mendapatkan Ijazah  

13.  P : Terus apa keinginan bapak agar berhasil 

belajar di PKBM Bina Warga 

Banjarmasin? 

 

14.  MR : Sebenarnya hasrat belajar ada namun 

lebih keinginan saya adalah 

mendapatkan Ijazah kedua adalah ilmu 

pengetahuan yang dapat digunakan saat 

bekerja 

 

15.  P : Apa yang mendorong bapak ingin 

belajar di di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Tentang Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar S2 K15-

K116 

16.  MR : Dorongan saya adalah dapat belajar dan 

mendapatkan Ijazah minimal SMA 

mba….. 

 

17.  P : Apa harapan bapak agar bisa tercapai 

cita-cita saat belajar di PKBM Bina 

Warga Banjamasin? 

Tentang Adanya 

harapan dan cita-

cita masa depan, 

S2 K17-K19 

18.  MR : Harapan setelah tamat dari sini adalah  

ijazah yang dapat digunakan dalam 

bekerja 

 

19.  P : Apa yang bapak harapkan saat belajar 

di PKBM Bina Warga Banjamasin? 

 

20.  MR : Harapan mendapatkan Ijazah dan ilmu 

pengetahuan dan kawan baru disini 

Tentang adanya 

penghargaan 

dalam belajar, 

S2 K20-K25 

21.  P : Jadi harapan bapak adalah mendapatkan 

ijazah dan kawan baru ya pak saat 

belajar disana  

 

22.  MR : Benar ada mendapatkan kawan baru 

juga yang membuat saya masih ingin 

belajar di sana 

 

23.  P : Terus sebanyar yang bapak inginkan 

lagi apa? 

 

24.  MR : Tidak ada selain dari Ijazah itu tadi  

25.  P : Apa yang menarik dari tempat belajar 

di PKBM Bina Warga Banjamasin? 

 

26.  MR : Yang menarik belajar disini gurunya 

ramah dan teman teman baru serta ada 

hal yang baru saya dapatkan dengan 

saling berbagi pengalaman dengan 

teman baru. 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar, 

S2 K26K29 
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27.  P : Apa keinginan bapak saat belajar di 

PKBM Bina Warga Banjamasin? 

 

28.  MR : Pertama sekali adalah Ijazah lalu 

mendapatkan kawan dan cara 

memperoleh ilmu baru yang belum saya 

ketahui 

 

29.  P : Jadi pada intinya belajar disana karena 

bapak ingin mendapatkan Ijazah dan 

mendapatkan teman baru ya pak 

 

30.  MR : Ya begitulah  

31.  P : Menurut bapak apakah lingkungan 

ditempat PKBM tersebut baik dalam 

proses pembelajarannya 

Tentang Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif, S2 

K31-K38 

32.  MR : Saya rasa masih baik  

33.  P : Dari segi apa pak baiknya  

34.  MR : Guru toturnya ramah dan baik serta 

memberikan nasehat yang baik pada 

kami agar belajar dengan baik karena 

belajar tidak mengetanal waktu 

 

35.  P : Ada lagi pak penjelasannya  

36.  MR : Sebenarnya masalah teman juga ada 

dan mereka semua baik-baik 

perilakuanya mungkin karena adanya 

kebersamaan kami selama ini 

 

37.  P : Oh begitu ya pak   

38.  MR : Iya benar..ada lagi inign ditanyakan 

kepada saya silahkan 

 

39.  P : Terima kasih banyak atas waktu yang 

bapak berikan  

Penutup, S2 

K39--K44 

40.  MR : Sama sama   

41.  P : Boleh saya datang lagi kalau ingin 

bertanya lagi pak 

 

42.  MR : Silahkan dengan tebuka dan hubungi 

saya di nomor telpon tadi ya  

 

43.  P : Terima kasih banyak pak  

44.  MR : Sama sama   

 

 

 

 

 

 

DATA DISPLAY MR 
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Motivasi belajar  Pertanyaan Jawaban  

Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

Apa keinginan 

saudara/saudari 

agar berhasil 

belajar di 

PKBM Bina 

Warga 

Banjarmasin? 

Sebenarnya yang saya harapakan belajar 

disini bukan hanya mendapatkan ijazah tapi 

juga ilmu pengetahuan yang bisa digunakan 

saat bekerja akan datang dan mendapatkan 

pekerjaan yang layak akan datang 

Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

Apa yang 

mendorong anda 

ingin belajar di 

di PKBM Bina 

Warga 

Banjamasin? 

Keinginan itu dari diri saya sendiri dan 

harapan saya ingin mendapatkan ilmu dan 

ijazah minimal SMA mba dan saya juga ada 

keinginan untuk masuk kuliah….. 

 

Sebenarnya sih yang Saya juga berharapan 

bahwa dengan adnaya belajar ditempat ini 

adalah saya bisa mendorong orang lain 

untuk belajar disini saat mereka tidak 

mampu melanjutkan pada sekolah biasa 

sebab usia mereka yang lebih untuk sekolah 

umum lainnya. 

Adanya harapan 

dan cita-cita 

masa depan,  

Apa harapan 

saudara/saudari 

agar bisa 

tercapai cita-cita 

saat belajar di 

PKBM Bina 

Warga 

Banjamasin? 

Harapan saya sebenarnya pembelajaran di 

tempat ini bukan hanya bentuk dari 

mendapatkan ijazah namun juga yang 

diperlukan adalah dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir yang dapat diterapkan 

dalam keseharian saat bekerja akan datang 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama : RH 

Usia  : Banjarmasin, 1991-06-06 

Pekerjaan : Dagang  

Alamat  : JL. Manunggal II Gg IV NO 75 

Kelas : Paket B (KELAS 7) 

Lama Mengikuti PKBM : 3 Tahun  

 

 

Saya datang kepada bapak Wawancara kepada peserta didik paket B ibu 

RH, 20  November 2021, Pukul 14.00 Wita. Sebelum saya datang sehari 

sebelumnya saya sudah menelpon beliua ingin datang berkunjung ketempat 

beliau. Saat saya datang ketempat beliau saya sudah ditunggu dan beliau memakai 

pakaian muslim…saat datang beliau menyuruh saya masuk karena harinya agak 

panas saat itu. Saya sudah disediakan teh di atas meja. Saya berjabat tangan 

dengan beliua dan mempersilahkan dudukm, kemudian saya memulai 

pembiacaraan dengan beliau.   

Kalimat 

ke  

Resp   Pertanyaan  Kode 

1.  P : Selamat siang bu… Pembukaan 

S3. SP: K1-

K12 

2.  R : Selamat siang   

3.  P : Mohon maaf bu saya menggangu ibu   

4.  R : Tidak mengganggu…saya sudah siap 

sejak kemarin mba menelpon saya dan 

totur menelpon saya juga bahwa mba 

mau datang kerumah 

 

5.  P : Terima kasih banyak ibu mau 

menyediakan waktunya dengan saya  

 

6.  R : Saya merasa juga berterima kasih karena 

mba mau datang ketempat saya yang 

sederhana ini 

 

7.  P : Boleh bertanya bu  

8.  R : Silahkan   

9.  P : Ibu benar ada belajar di paket C  

10.  R : Benar, saya malu sebenarnya karena 

seusia saja masih sekolah, seharusnya 

tidak seperti ini kalau dulu saya orang 

punya duit 

Tentang 

Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

S3, K10-K118 

11.  P : Tidak apa bu lebih baik terlambat dari 

pada tidak sama sekali 

 

12.  R : Silahkah ada yang ingin ditanyakan  
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13.  P : Apa keinginan saudara/saudari agar 

berhasil belajar di PKBM Bina Warga 

Banjarmasin? 

 

14.  R : Sebenarnya yang saya harapkan belajar 

disini bukan hanya mendapatkan Ijazah 

tapi juga ilmu pengetahuan yang bisa 

digunakan saat bekerja akan datang dan 

mendapatkan pekerjaan yang layak akan 

datang. 

 

15.  P : Jadi ibu ingin mendapatkan Ijazah ya 

sehingga ini belajar di PKB tersebut 

 

16.  R : Iya benar…ada lagi inign ditanyakan   

17.  P : Ada bu yang ingin saya tanyakan   

18.  R : Silahkan   

19.  P : Apa yang mendorong ibu ingin belajar di 

di PKBM Bina Warga Banjamasin? 

Tentang 

Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

S3, K19-K22 

20.  R : Keinginan itu dari dari saya sendiri dan 

harapan saya ingin mendapatkan ilmu 

dan Ijazah minimal SMA mba….. 

 

21.  P : Terus apa lagi bu  

22.  R : Sebenarnya sih yang Saya juga 

berharapan bahwa dengan adnaya belajar 

ditempat ini adalah saya bisa mendorong 

orang lain untuk belajar disini saat 

mereka tidak mampu melanjutkan pada 

sekolah biasa sebab usia mereka yang 

lebih untuk sekolah umum lainnya. 

 

23.  P : Apa harapan ibu agar bisa tercapai cita-

cita saat belajar di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Tentang 

Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan, S3, 

K23-K24 

24.  R : Cita-cita saya mendapatkan ijazaha dan 

mendapatkan pekerjaan yang layak akan 

datang. 

 

25.  P : Apa yang saudara/saudari harapkan saat 

belajar di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Tentang adanya 

penghargaan 

dalam belajar, 

S3, K25-K28 

26.  R : Harapan saya memperoleh Ijazah dan 

ilmu pengetahuan dari tempat ini saat 
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belajar.. ada kawan baru disini 

27.  P : Apakah ada lagi bu  

28.  R : Ada Sebenarnya saya tidak ingin apa apa 

yang saya harapkan adalah dapat Ijazah 

dan segera mendapatkan pekerjaan dari 

sekarang ini lebih baik lagi akan 

datangnya… 

 

29.  P : Apa yang menarik dari tempat belajar di 

PKBM Bina Warga Banjamasin? 

Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar, S3, 

K29-K31 

30.  R : Menurut saya yang menarik adalah 

semua guru memberikan dukungan 

kepada saya dan mereka berharap semua 

siswa mendapatkan ilmu pengetahuai 

dengan baik dan juga mendapatkan 

Ijazah serta pekerjaan yang lebih baik 

lagi. 

 

31.  P : Apa keinginan ibu saat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Tentang 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif, S3, 

K31-K32 

32.  R : Harapan saya sebenarnya pembelajaran 

di tempat ini bukan hanya bentuk dari 

mendapatkan Ijazah namun juga yang 

diperlukan adalah dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir yang dapat 

diterapkan dalam keseharian saat bekerja 

akan datang. 

 

33.  P : Terima kasih banyak bu atas info yang 

diberikan  

Penutup, S3, 

K33-K38 

34.  R : Sama sama   

35.  P : Apa bisa nanti kalau ada kurang bertanya 

lagi kepada ibu 

 

36.  R : Silahkah hubungi saja saya nanti   

37.  P : Teima kasih banyak bu atas waktunya   

38.  R : Sama sama   
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DATA DISPLAY IBU RH 

Motivasi belajar  Pertanyaan Jawaban  

Adanya hasrat dan 

keinginan untuk 

berhasil (AHKUB) 

Apa keinginan 

saudara/saudari agar 

berhasil belajar di PKBM 

Bina Warga Banjarmasin? 

Sebenarnya hasrat 

belajar ada namun 

keinginan saya adalah 

menuntut ilmu lebih 

besar yang dapat 

digunakan saat bekerja 

selain juga ingin 

mendapatkan ijazah  

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar  

Apa yang mendorong anda 

ingin belajar di di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Dorongan saya adalah 

dapat belajar dan 

mendapatkan ijazah 

minimal SMA mba... 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar  

Apa yang menarik dari 

tempat belajar di PKBM 

Bina Warga Banjamasin? 

Yang menarik belajar 

disini gurunya ramah 

dan teman teman baru 

serta ada hal yang baru 

saya dapatkan dengan 

saling berbagi 

pengalaman dengan 

teman baru. 

Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif.  

Apa keinginan 

saudara/saudari saat belajar 

di PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Pertama sekali adalah 

ijazah lalu 

mendapatkan kawan 

dan cara memperoleh 

ilmu baru yang belum 

saya ketahui 

 

 

 



 

VERIFIKASI DATA HASIL REDUKSI KEPADA SISWA  

Motivasi belajar  Pertanyaan Jawaban (HS) Jawaban  (MR) Jawaban (RH) 

Adanya hasrat dan 

keinginan untuk 

berhasil 

Apa keinginan 

saudara/saudari 

agar berhasil 

belajar di PKBM 

Bina Warga 

Banjarmasin? 

Sebenarnya yang saya 

harapakan belajar disini adalah 

mendapatkan Ijazah dan 

bisaa bekerja sehingga dapat 

memperoleh pekerjaan yang 

layak seperti orang-orang 

Sebenarnya yang saya 

harapakan belajar disini 

bukan hanya 

mendapatkan ijazah tapi 

juga ilmu pengetahuan 

yang bisa digunakan saat 

bekerja akan datang dan 

mendapatkan pekerjaan 

yang layak akan datang 

Sebenarnya hasrat 

belajar ada namun 

keinginan saya adalah 

menuntut ilmu lebih 

besar yang dapat 

digunakan saat bekerja 

selain juga ingin 

mendapatkan ijazah  

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

Apa yang 

mendorong anda 

ingin belajar di di 

PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Keinginan itu dari diri saya 

sendiri dan harapan saya ingin 

mendapatkan yang diinginkan 

karena kebanyakan pekerjaan 

hari ini harus ada ijazah 

minimal SMA mba….. 

 

Saya juga berharapan bahwa 

dengan adanya belajar 

ditempat ini adalah saya bisa 

mendorong orang lain untuk 

belajar disini saat mereka 

tidak mampu melanjutkan pada 

sekolah biasa sebab usia 

mereka yang lebih untuk 

sekolah umum lainnya. 

Keinginan itu dari diri 

saya sendiri dan harapan 

saya ingin mendapatkan 

ilmu dan ijazah minimal 

SMA mba dan saya juga 

ada keinginan untuk 

masuk kuliah….. 

 

Sebenarnya sih yang 

Saya juga berharapan 

bahwa dengan adnaya 

belajar ditempat ini 

adalah saya bisa 

mendorong orang lain 

untuk belajar disini saat 

mereka tidak mampu 

melanjutkan pada 

Dorongan saya adalah 

dapat belajar dan 

mendapatkan ijazah 

minimal SMA mba... 



 
 

sekolah biasa sebab usia 

mereka yang lebih untuk 

sekolah umum lainnya. 

Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan,  

Apa harapan 

saudara/saudari 

agar bisa tercapai 

cita-cita saat 

belajar di PKBM 

Bina Warga 

Banjamasin? 

Beberapa hal yang menjadi 

keinginan saja juga adalah 

saat akan datang saya bisa 

mendapatkan pekerjaan yang 

layak dari sekarang ini… 

Harapan saya 

sebenarnya 

pembelajaran di tempat 

ini bukan hanya bentuk 

dari mendapatkan ijazah 

namun juga yang 

diperlukan adalah dapat 

mengembangkan 

kemampuan berpikir 

yang dapat diterapkan 

dalam keseharian saat 

bekerja akan datang 

 

Adanya 

penghargaan dalam 

belajar,  

Apa yang 

saudara/saudari 

harapkan saat 

belajar di PKBM 

Bina Warga 

Banjamasin? 

Harapan saya selain 

mendapatkan ijazah adalah 

saya juga mendapatkan ilmu 

pengetahuan dari tempat ini 

saat belajar..dan juga 

mendapatkan teman yang baru 

dari tempat ini sehingga dapat 

membuka wawancara saya 

saat belajar disini .. 

 

Sebenarnya saya tidak ingin 

apa apa yang saya harapkan 

adalah dapat ijazah dan segera 

  



 
 

mendapatkan pekerjaan dari 

sekarang ini lebih baik lagi 

akan datangnya… 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar  

Apa yang menarik 

dari tempat belajar 

di PKBM Bina 

Warga 

Banjamasin? 

Menurut saya yang menarik 

adalah semua guru 

memberikan dukungan kepada 

saya dan mereka berharap 

semua siswa mendapatkan 

ilmu pengetahuan dengan baik 

dan juga mendapatkan ijazah 

serta pekerjaan yang lebih baik 

lagi. 

 Yang menarik belajar 

disini gurunya ramah 

dan teman teman baru 

serta ada hal yang baru 

saya dapatkan dengan 

saling berbagi 

pengalaman dengan 

teman baru. 

Adanya lingkungan 

belajar yang 

kondusif.  

Apa keinginan 

saudara/saudari 

saat belajar di 

PKBM Bina Warga 

Banjamasin? 

Sebenarnya ada proses belajar 

yang lebih mendukung seperti 

adanya internet atau media 

yang dapat mendukung proses 

belajar kami selama ini…. 

sebab selama ini biasa saja 

seperti proses belajar 

disekolah umumnya…. ada 

diskusi atau tukar pendapat 

antara kami satu sama lain… 

 Pertama sekali adalah 

ijazah lalu 

mendapatkan kawan 

dan cara memperoleh 

ilmu baru yang belum 

saya ketahui bekerja 

akan datang.  

 



 

LAMPIRAN F  

BIODATA 

 

Nama    : Yulia Rahmina 

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Oktober 1995 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Status Perkawinan  : Sudah Menikah 

Agama    : Islam 

Alamat Lengkap                     : Jl. Gerilya Kampung Baru No.6 

Telepon/Hp   : 081997464478 

Email    : yuliarahmina07@gmail.com 

 

Pendidikan Formal 

2007-2008 : Lulus SD Negeri Surgi Mufti 1 Banjarmasin Utara 

2010-2011 : Lulus MTS Al- Islamiyah “SMIP 1946” 

2013-2014 : Lulus MA SMIP 1946 Banjarmasin 

 

Keluarga 

Ayah    : H. Syahrani 

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 September 1961 

Pekerjaan   : Tukang Bangunan 

Ibu    : Hj. Sala Siah  

Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 12 Maret 1972 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Anak ke-                  : 4 dari 4 bersaudara 

 

Pengalaman Organisasi  

 DEMA FUH 

 KAMUSH 

 SANGGAR LEGENDA 

 HMJ PSIKOLOGI 

 

 

 

 

 

  Banjarmasin,  

Penulis, 

 

 

Yulia Rahmina 
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