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Lampiran I 

PEDOMAN OBSERVASI 

No Indikator/Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. Guru menjunjung tinggi sikap toleransi √  

2. Guru memberi contoh menanamkan sikap 

toleransi 

√  

3. Guru memberitahu akan adanya 

keberagaman agama 

√  

4. Guru mengajarkan untuk selalu menghargai, 

membantu, dan menghormati keberagaman 

√  

5. Peserta didik menerapkan sikap toleransi 

dengan baik 

√  

6. Peserta didik berteman tanpa memandang 

perbedaan 

√  

7. Peserta didik menghormati saat temannya 

sedang beribadah 

√  

8. Peserta didik yang berbeda agama ikut serta 

pada saat kegiatan hari besar yang dilakukan 

agama  lainnya 

 √ 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran II 

Pedoman wawancara 

1. Wawancara dengan kepala sekolah 

1) Bagimana sejarah SDN 1 Guntung Manggis kota Banjarbaru ? 

2) Riwayat pendidikan Bapak ? 

3) Berapa lama bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 1 

Guntung manggis? 

4) Bagaimana proses penanaman sikap toleransi kepada peserta didik 

kelas rendah di SDN 1 Guntung Manggis ? 

5) Apakah ada metode atau strategi khusus dari bapak untuk guru agama 

disini pada saat menanamkan sikap toleransi kepada peserta didik ? 

6) Apakah ada kendala dari guru agama pada saat proses penanaman 

sikap toleransi kepda peserta didik ? 

7) Apakah sikap toleransi tersebut sudah teraplikasikan dalam keseharian 

peserta didik kelas rendah disini ? 

2. Wawancara dengan guru muslim dan non muslim 

1) Riwayat pendidikan ibu ? 

2) Sejak kapan ibu mengajar di SDN 1 Guntung Manggis ini ? 

3) Bagaimana cara ibu mengajarkan atau menanamkan sikap toleransi 

terhadap peseta didik disini, apakah ada metode khusus ? 

4) Menurut ibu sikap toleransi itu harus ditanamkan sejak kapan ? 

5) Apakah ada kesulitan saat ibu menanamkan sikap toleransi tersebut ? 

6) Bagaimana sikap anak pada saat ditanamkan sikap toleransi tersebut ? 



 

 

 

 

7) Bagaimana dalam keseharian anak apakah sikap toleransi tersebut 

sudah teraplikasikan ? 

3. Wawancara dengan tata usaha ? 

1) Bagaimana struktur organisasi di SDN 1 Guntung Manggis kota 

Banjarbaru ? 

2) Berapa jumlah tenaga pengajar/staf di SDN 1 Guntung Manggis kota 

Banjarbaru ? 

3) Berapa jumlah peserta didik non muslim di SDN 1 Guntung Manggis 

kota Banjarbaru ? 

4) Berapa jumlah keseluruhan peserta didik di SDN 1 Guntung Manggis 

kota Banjarbaru ? 

5) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di SDN 1 

Guntung Manggis kota Banjarbaru ? 

  



 

 

 

 

Lampiran III 

Pedoman dokumentasi 

1. Dokumentasi tentang profil sekolah SDN 1 Guntung Manggis Kota 

Banjarbaru. 

2. Dokumentasi tentang pendidik dan staf SDN 1 Guntung Manggis Kota 

Banjarbaru. 

3. Dokumentasi visi, misi dan tujuan SDN 1 Guntung Manggis Kota 

Banjarbaru. 

4. Dokumentasi tentang jumlah peserta didik muslim dan non-muslim 

SDN 1 Guntung Manggis Kota Banjarbaru 

5. Dokumentasi tentang sarana dan prasarana SDN 1 Guntung Manggis 

Kota Banjarbaru 

  



 

 

 

 

Lampiran IV 

HASIL WAWANCARA 

1. Wawancara dengan kepala sekolah 

1) Terlampir 

2) TK – Tidak ada 

SD – Forwasasi 1 Batola tamban 

SMP  - Tsyanawiyah Lawirul Hidayah tamban 

SMA – SPGN Banjarmasin letak di Banjarbaru 

Kuliah – UT D2 Fakultas LKLP Jurusan Guru Kelas kemudian 

menerusan S1 di Unika 

3) Menjabat sebagai kepala sekolah disini 4 tahun 

4) Siswanya pondamennya agamanya berbeda disini ada agama 

hindu, kristen, katholik dan islam serta dilengkapi dengan guru 

dan ada kelas khusus non muslim juga. Jika non-muslim 

biasanya melakukan kegiatan keagamaannya dikelas non-

muslim tetapi bukan kelas yang digunakan disini melainkan 

rumah dinas yang sudah tidak terpakai jadi di alih fungsi 

menjadi ruang non-fungsi sedangkan yang muslim biasanya 

melakukan kegiatan keagamaan di mushola atau dilapangan 

karena yang muslim lebih banyak orangnya. 

5) Strateginya itu dari guru yang kompeten, pembagian tugas dan 

fungsi jedwal mengajarm guru agama hindu mengajarkan 

agama hindu sesuai jam pelajaran yang terpenuhi. Mereka juga 



 

 

 

 

membimbing agama hindhu diluar sekolah, pelaksanaannya 

dipura trikora wingga, bersama guru lain. Jika kristen ada 

jedwal sendiri juga diluar sekolah dan agama lain juga begitu 

kecuali agama Islam hanya di cukupi betul-betul. 

6) Tidak ada, karena peserta didik disini sudah mengetahui 

adanya perbedaan agama dari awal sebelum mereka masuk 

melalui orang tua mereka. 

7) Iya, sudah teraplikasikan dilihat dari mereka yang bermain 

bersama didalam maupun diluar kelas. Allhamdullillah, disini 

sudah tertanam semua sikap toleransinya contoh hari jumat 

membaca yasin yang muslim, jika non muslim melakukan 

kegiatan ibadahnya masing-masing diruangan non muslim. Jika 

sudah selesai mereka baru berkumpul dilapangan untuk 

bersalaman sesama guru dan murid-muridnya tanpa melihat 

perbedaan agama. Tidak pernah ada laporan saling ejek, pada 

saat ada kedatangan pendetapun mereka saling menghargai. 

Pada saat berdoa juga mereka berdoa sama sama, saat muslim 

berdoa yang non-muslim mendengarkan tanpa ribut begitu juga 

sebaliknya karena mereka sudah saling menghargai. 

2. Wawancara dengan guru muslim dan non muslim 

a. Guru muslim 

1) TK – Tidak ada 

SD – SDN Ujung 2 Bati-bati 



 

 

 

 

SMP – MTS Ubudiyah Bati-bati 

SMA – MA Ubudiyah Bati-bati 

Kuliah – IAIN Antasari Banjarmasin 2007 

2) Ngajar di SDN 1 Guntung Manggis kota Banjarbaru sejak 2017 

3) Cara menanamkannya dengan membiasakan anak-anak saling 

menghormati, menasehati mereka agar tidak saling mengejek 

masalah agama, membiasakan mereka berteman tapi untuk kita 

agama kita untuk mereka agama mereka dan selalu saling 

menghargai jika sedang melaksanakan ibadah masing-masing. 

Tidak ada metode khusus hanya saja dengan cara pembiasaan 

sehari-hari selalu diarahkan. 

4) Sikap toleransi itu diajarkan sejak sedini mungkin, dari TK itu 

sudah harus dibiasakan apalagi sudah SD ini. 

5) Tidak ada, karena anak-anaknya sudah diberi pengarahan sejak 

awal masuk akan adanya perbedaan agama di SDN 1 Guntung 

Manggis dan harus saling menghormati 

6) Sikap peserta didik di sini menerima untuk saling bertoleransi 

dan menghargai 

7) Sudah sangat teraplikasikan karena dapat dilihat sendiri peserta 

didik disini berteman tanpa adanya ejekan. 

b. Guru non-muslim (Agama Hindu) 

1) TK – Tidak ada 

SD – SDN Bandar Lampung 



 

 

 

 

SMP – SMP Bandar Lampung 

SMA – Bandar Lampung 

Kuliah – IHDN Denpasar Bali 

2) Ngajar di SDN 1 Guntung Manggis kota Banjarbaru sejak 2012 

3) Cara menanamkannya dengan cara selalu memberitahu setiap 

saat untuk tidak membeda-bedakan, berbaur, dan bergaulnya 

tidak pilih-pilih akan tetapi bukan hanya di beritahu saja 

melainkan langsung diberi contoh juga oleh gurunya untuk 

selalu akur dan akrab. Tidak ada metode khusus, paling hanya 

diajarkan untuk selalu berpartisipasi membantu kegiatan 

keagamaan masing-masing contohnya jika ada kegiatan 

isra’mi’raj seperti menyusun bangku dan lain sebagainya 

begitu juga jika ada kegiatan keagamaan non muslim. 

4) Sejak dini, sekecil mungkin dari playgroup juga harus sudah 

diberipaham 

5) Tidak ada kesulitan karena memang sudah dari awal di ajarkan 

dan setiap hari menerapkan sikap toleransi 

6) Sikap peserta didik disini menerima untuk selalu saling 

bertoleransi 

7) Iya, sudah tertanamkan selalu. 

c. Guru agama non-muslim (Katholik) 

1) TK – Tidak ada 

SD – Sumatra Utara 



 

 

 

 

SMP – Sumatra Utara 

Kuliah – PGA Sumatra, D2 Sumatra, S1 Banjarbaru 

2) - 

3) Cara menanamkannya yaitu dengan cara dicontohkan 

bagaimana bertoleransi dan juga setiap pembelajaran diselipkan 

informasi betapa pentingnya untuk saling menghargai. 

4) Sejak dini, dari TK bahkan harusnya dari orang tuanya dari 

kecil memberitahu akan adanya perbedaan agama agar saling 

menghargai 

5) Tidak ada kesulitan, rukun-rukun saja semuanya,saling 

menghargai semua agama yang ada serta peserta didik disini 

mudah untuk dikasih tahu walau masih kelas 1 dan 

mendengarkan serta menerima apa yang sudah di ajarkan. 

6) Sikap peserta didik disini menerima agar selalu berteman tanpa 

adanya perbedaan 

7) Iya, selalu tertanamkan diterapkan oleh mereka 

3. Wawancara dengan staff tata usaha 

1) Terlampir 

2) Terlampir 

3) Kelas 1 = 12 

Kelas 2 = 13 

Kelas 3 = 17 

Kelas 4 = 10 



 

 

 

 

Kelas 5 = 10 

Kelas 6 = 10 

4) Terlampir 

5) Terlampir 

 

  



 

 

 

 

Lampiran V 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Wawancara dengan kepala sekolah Bapak Abdul Marwan, S.Pd 

  

Wawancara dengan guru agama Hindu Ibu Kadek Suparmi, S.Ag 



 

 

 

 

  

Wawancara dengan guru agama Islam Ibu Rina Saidatul Fadilah, S.Pd.I 

  

Wawancara dengan guru agama kristen Ibu Ramainta Sinaga, S.PAK 



 

 

 

 

   

Suasana ketika peserta didik kelas rendah berbaur 

   



 

 

 

 

 

Suasana ketika peserta didik kelas rendah kekantin bersama 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suasana didalam kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partisipasi peserta didik muslim dan non muslim gotong royong sebelum kegiatan 

keagamaan 

 

Suasana kegiatan keagamaan agama islam (Jum’at taqwa) 



 

 

 

 

 

 

Suasana kegiatan keagamaan agama Hindu ( Ibadah ) 



 

 

 

 

 

Kegiatan keagamaan agama kristen ( Ibadah ) 

 

Saling bersalaman 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Catatan surat menyurat 

Lembar Surat Persetujuan untuk melakukan riset dari kedua dosen pembimbin 

skripsi 

 



 

 

 

 

Lembar SK Pembinbing Skripsi dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

 



 

 

 

 

Lembar SK telah melaksanakan seminar proposal dari biro skripsi FTK 

 



 

 

 

 

 

Lembar surat riset dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FTK 

 

 



 

 

 

 

Lembar surat izin melakukan riset yang ditunjukan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru 

 



 

 

 

 

Lembar surat izin melakukan riset yang ditunjukan kepada kepala  SDN 1 

Guntung Manggis 

 

 



 

 

 

 

Surat perubahan judul dari biro skripsi FTK dan ketua jurusan PGMI 
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