Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Nama Kepala Sekolah

:

Hari & Tanggal Wawancara :
Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan pak, pendidikan karakter dilaksanakan di SMA N 1 Seyegan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. Apa bentuk kongkrit dari pelaksanaan pendidikan karakter di SMA N 1
Seyegan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Apa Esensi dari Pendidikan Karakter itu sendiri pak?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Apakah semua guru memiliki peran dalam pelaksanaan pendidikan karakter
itu?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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5. Apa peran guru pengampu mata pelajaran sosiologi dalam pelaksanaan
pendidikan karakter di SMA N 1 Seyegan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Faktor apa yang menjadi pendukung terlaksananya pendidikan karakter di
SMA N 1 Seyegan dengan baik?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7.

Hal-hal

apa saja yang menghambat terlaksananya pendidikan karakter

dengan baik?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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PEDOMAN WAWANCARA GURU

Nama

:

Hari & Tanggal Wawancara :
Daftar Pertanyaan

1. Terkait pelaksanaan pendidikan karakter di SMA N 1 Seyegan, apa peran
Bapak

sebagai guru mata pelajaran sosiologi dalam hal pelaksanaan

pendidikan karakter itu sendiri ?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Sejak kapan Bapak mencantumkan karakter bangsa yang ingin dicapai dalam
RPP?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran sosiologi jika dikaitkan dengan
pendidikan karakter pak?
Jawab;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Karakter apa sajakah yang ingin ditanamkan atau ditumbuhkan dalam diri
siswa melalui pembelajaran sosiologi?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5.

Strategi atau metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran
sosiologi selama ini dalam rangka memudahkan dalam mengimplementasikan
pendidikan karakter ?
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Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Media dan sumber belajar apa yang digunakan selama ini yang tentunya
menunjang dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter yang tersirat
dalam pembelajaran sosiologi?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

7. Apakah Bapak sering mengkaitkan materi dengan fenomena sosial yang ada
di masyarakat?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8. Apakah selama ini Bapak sering menyampaikan pesan-pesan moral kepada
siswa pada saat pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
9. Seberapa sering Bapak menyampaikan pesan moral kepada siswa?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
10. Sekarang ini kenakalan

pelajar

tergolong tinggi mulai dari membolos,

merokok, dan lain-lain. Sebagai guru Sosiologi apa yang Bapak lakukan
dalam rangka menanggulangi hal tersebut?
Jawab:
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
11. Hal-hal apa yang menjadi pendukung Bapak dalam melaksanakan pendidikan
karakter melalui pembelajaran sosiologi ?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
12. Hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan
karakter?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA

Nama

:

Hari&Tgl Wawancara:
Tempat

:

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
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Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Lembar Observasi

No.

Hal yang diamati

1.

Pelaksanaan

Hasil Observasi

Pembelajaran

Sosiologi secara umum
2.

Metode Pembelajaran

3.

Meddia Pembelajaran

4.

Karakter Bangsa yang tertera
dalam RPP

5.

Penyampaian pesan Moral
dalam pembelajaran

6.

Mengkaitkan materi dengan
fenomena sosial

7.

Menegur

siswa

yang

melakukan perbuatan tercela
8.

Keterlibatan

siswa

dalam

pembelajaran
9.

Cara penyampaian atau cara
menanammkan nilai/karakter
yang diinginkan

10.

Referensi Pembelajaran
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Lampiran 2

KETERANGAN CODDING HASIL WAWANCARA
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KETERANGAN CODING HASIL WAWANCARA
No.

CODDING

1.

WPP

2.

EPK

3.

PPK

4.

PGS

5.

TPS

6.

KYD

7.

SPS

8.

MSB

9.

MMF

10.

MPM

11.

IPM

12.

MPT

13.

PSU

14.

PPS

15.

KRJ

16.

FP

17.

HP

18
19.

PMS
PPM

KETERANGAN

Awal waktu pelaksanaan pendidikan karakter di
SMA N 1 Seyegan
Esensi dari Pendidikan Karakter
Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA N 1
seyegan
Peran Guru Sosiologi dalam Pendidikan
Karakter
Tujuan Pembelajaran Sosiologi
Karakter yang ingin dibentuk melalui
pembelajaran sosiologi
Strategi/Model
Pelaksanaan
Pembelajaran
Sosiologi
Media /sumber belajar yang digunakan dalam
pembelajaran sosiologi
Guru mengkaitkan Materi dengan Fenomena
sosial
Guru menyelipkan pesan-pesan moral dalam
pembelajaran
Intensitas Penyampaian pesan moral
Guru menegur siswa ketika melakukan
perbuatan tercela
Pendapat siswa secara umum terhadap
pembelajaran sosiologi di SMA N 1 Seyegan
Pengaruh pembelajaran sosiologi terhadap
perilaku siswa
Peran
pembelajaran
sosiologi
dalam
mencegah/menanggulangi kenakalan remaja
Faktor
pendukung terlaksannya pendidikan
karakter dengan baik
Hal-hal Penghambat terlaksanya pendidikan
karakter dengan baik
Perilaku Menyimpang Siswa
Penyebab Perilaku Menyimpang siswa
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Lampiran 3

HASIL WAWANCARA
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Nama Kepala Sekolah

: Drs. Samijo

Tempat

: Ruang Kepala sekolah SMA N 1 Seyegan

Hari & Tanggal

: Sabtu, 30 Juni 2012

1. Sejak kapan Pak, pendidikan karakter dilaksanakan di SMA N 1 Seyegan?
Jawab:
Sebenarnya pendidikan karakter itu sejak dulu sudah dilaksanakan hanya saja
tidak masuk dalam kurikulum. Misalnya sejak dulu dalam Pendidikan Agama
dilarang minum minuman keras. Itu sejak dulu, namun baru sejak tahun 2011
pendidikan karakter itu booming mas, sejak tahun 2011 pendidikan karakter
itu tersirat dalam pembelajaran dimana hal tersebut dapat dilihat dalam
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
2. Apa bentuk kongkrit dari pelaksanaan pendidikan karakter di SMA N 1
Seyegan?
Jawab:
Begini mas, pendidikan karakter itu tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi
dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan yang ada di SMA N 1 seyegan.
Misalnya, dalam kegiatan Upacara ada pendidikan karakter yang terselip
yaitu disiplin. Begitu juga dalam
pembelajaran. Sedangkan dalam
pembelajaran itu guru mata pelajaran masing-masing yang lebih tau mas.
3.

4.

Comment [wx1]: WPP

Comment [wx2]: PPK

Apa Esensi dari Pendidikan Karakter itu sendiri pak?
Jawab:
Esensinya dari pendidikan karakter itu adalah menanamkan nilai-nilai moral
dalam diri peserta didik dalam rangka membentuk peserta didik yang
berkarakter yang kelak peserta didik tersebut akan mampu membangun bangsa
dan negara Indonesia ini mas.

Comment [wx3]: EPK

Apakah semua guru memiliki peran dalam pelaksanaan pendidikan karakter
itu?
Jawab:
Tentu mas, pendidikan karakter itu akan dapat sukses terlaksana dengan baik
jika ada kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah mulai dari kepala
sekolah guru, karyawan, hingga peserta didik. Apalagi guru sebagai orang tua
peserta didik di sekolah, guru yang tahu perkembangan dan tingkah laku
peserta didik di sekolah. Guru menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan
karakter itu mas. Guru mata pelajaran apapun itu mas memiliki peran masingmasing dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter .

Comment [wx4]: PPK
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5. Apa peran guru pengampu mata pelajaran sosiologi dalam pelaksanaan
pendidikan karakter di SMA N 1 seyegan?
Jawab:
Seperti yang saya sampaikan tadi mas, bahwa setiap guru memiliki peran
dalan pelaksanaan pendidikan karakter hanya saja berbedda-beda antara guru
mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Kalau guru mata pelajaran sosiologi
tentu dikaitkan dengan materi yang disampaikan mas yaitu tentang masyarakat
seperti nilai dan moral dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelelajaran (RPP). Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya
silahkan berhubungan lansung dengan guru yang bersangkutan.
6.

Faktor apa Pak yang menjadi pendukung terlaksananya pendidikan karakter
di SMA N 1 Seyegan dengan baik?
Jawab:
Dari pengalaman yang ada faktor pendukung yang utama adalah adanya
kerjasama yang baik antar wargasekolah terutama antara kepala sekolah, guru
dan peseerta didik.

Comment [wx5]: PGS

Comment [wx6]: FP

7. Hal-hal apa saja yang menghambat terlaksananya pendidikan karakter dengan
baik?
Jawab:
Karena banyaknya siswa yang terdiri dari berbagai latar belakang jadi kadang
apa yang menjadi tujuan dari pendidikan karakter itu senddiri tidak dapat
ntercapai. Katakanlah kita memberikann pengarahan pada 2 siswa , mungkin
dapat diterima bagi 1 siswa sedangkan tidak bagi yang lain. Keanekaragaman
siswa itu menjadi penghambat namun hal tersebut justru menjadi tantangan
bagi sekolah untuk lebih giat dalam mengintegraiskan pendidikan karakter
dalam setiap kegiatan dan mata pelajaran yang ada.
Comment [wx7]: HP
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HASIL WAWANCARA GURU SOSIOLOGI
Nama
: Drs. Miskun
Tempat Wawancara
: Ruang Perpustakaan SMA N 1 Seyegan
Hari & Tanggal Wawancara : Sabtu, 30 Juni 2012

1.

Terkait pelaksanaan pendidikan karakter di SMA N 1 Seyegan, Apa peran
Bapak sebagai guru mata pelajaran sosiologi dalam hal pelaksanaan
pendidikan karakter itu sendiri Pak?
Jawab:
setiap guru memiliki tugas dan fungsi masing-masing mas sesuai dengan mata
pelajaran yang diampu. Saya sebagai guru mata pelajaran sosiologi memiliki
tugas dan fungsi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pendidikan
karakter. Sosiologi itu secara umum mempelajari tentang masyarakat dengn
segala seluk beluknya didalamnya, jadi saya sebisa mungkin mencoba
menanamkan nilai-nilia yang terkandung dalam materi itu kepada siswa
dengan memberikan contoh-contoh kongkrit agar mudah dipahami.
Sebenarnya kan itu intisari dari pendidikan karakter. Namun secaraformil
tertuang dalam RPP yang nanti bisa saudara lihat.

2. Sejak kapan Bapak mencantumkan karakter bangsa yang ingin dicapai dalam
RPP?
Jawab:
Sejak ada penyuluhan dan penerapan pendidikan karakter mas, belum lama
kalau secara formal tercantumnya dalam RPP yiatu tahun 2011. Tapi pada
dasarnya pendidikan karakter itu tercantum atau tidak pasti dilaksanakan oleh
guru dalam proses belajar mengajar sejak dulu karena memang tugas guru
tidak hanya mengajar namun juga mendidik mas.

Comment [wx8]: PGS

Comment [wx9]: WPP

3. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran sosiologi jika dikaitkan dengan
pendidikan karakter pak?
Jawab;
Tujuan dari pembelajaran sosiologi Tentu menanamkan nilai-nilai moral
dalam diri siswa terutama hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran
sosiologi.
Comment [wx10]: TPS

4.

Karakter apa sajakah yang ingin ditanamkan atau ditumbuhkan dalam diri
siswa melalui pembelajaran sosiologi?
Jawab:
Itu disesuaikan dengan materi yang disampaikan mas, nanti silahkan dilihat di
RPPnya saja.

5.

Strategi atau metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran
sosiologi selama ini dalam rangka memudahkan dalam mengimplementasikan
pendidikan karakter ?

Comment [wx11]: KYD
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Jawab:
Kalau strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran sosiologi saya berusaha
menyampaikan materi dengan memberikan contoh-contoh kongkrit dalam
kehidupan sehari-hari sehingga siswa
mudah menangkapnya dan
menyelipkan pesan-pesan moral didalamnya, sedangkan metode
pemelajaranya variatif mas, tergantung materi kadang diskusi, ceramah, Tanya
jawab. Tapi metode yang paling mudah untuk menanamkan nilia-nilai moral
itu melalui ceramah soalnya lebih mudah memberikan pengarahan-pengarahan
saya menggunakan berbagai metode itu bukan semata-mata agar siswa mudah
memahami materi tapai dengan diskusi misalnya, siswa bisa belajar
menghargai perbedaan pendapat, kerjasama dan toleransi mas, itu salah satu
cara saya untuk membentuk karakter siswa. Untuk menjelaskan sebuah materi
kadang sulit, dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti
download materi atau film-film yang relevan dengan pembelajaran maka akan
mempermudah saya, contoh lain ketika saya ingin menyampaikan pesan moral
untuk toleransi, mungkin akan lebih masuk dan diingat oleh siswa jika saya
menayangkan sebuh video singkat di kelas.
6. Media dan sumber belajar apa yang digunakan selama ini yang tentunya
menunjang dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter yang tersirat
dalam pembelajaran sosiologi pak?
Jawab:
Ya seperti pembelajaran pada umumnya Untuk sumber belajar saya
menggunakan sumber belajar buku paket yang relevan,tapi saya
menambahkan seperti berita-berita dari media masa yang dapat dianalisis
siswa. Dimana dalam media masa tersebut banyak sekali informasi atau beritaberita yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Saya rasa itu lebih
menarik dibandingkan dengan hanya menggunakan buku saja.
7.

Comment [wx12]: SPS

Comment [wx13]: MSB

Apakah bapak sering mengkaitkan materi dengan fenomena sosial yang ada
di masyarakat?
Jawab:
Sosiologi kan membicarakan mengenai segala seluk beluk dari masyarakat
jadi sangat pas jika dikaitkan dengan fenomena sosial jadi siswa lebih mudah
untuk memahaminya, selain itu banyak fenomena sosial yang dapat dijadikan
pembelajaran, fenomena yang patut dicontoh dan fenomena yang tidak patut
di contoh. Dengan siswa melihat dan mendengarkan seccara langsung
harapannya siswa sadar dengan sendirinya, dan dapat memilah perilaku yang
patut dan tidak patut untuk dilakukan .
Comment [wx14]: MMF

8. Apakah selama ini bapak sering menyampaikan pesaan-pesan moral kepada
siswa pada saat pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab:
Jelas kalau itu mas, karena saya mempunyai tugas tidak hanya mengajar tapi
juga mendidik. Jadi saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pesanpesan moral pada siswa.
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Comment [wx15]: MPM

9. Seberapa sering bapak menyampaikan pesan moral kepada siswa?
Jawab:
Setiap materi yang mengandung unsur pesan moral sebisa mungkin saya
sambil menyampaiakn pesan moral, jika ditanya seberapa sering ya setiap saya
masuk kelas mas pasti saya menyampaikan pesan moral walaupun hanya satu
kalimat.

Comment [wx16]: IPM

10. Sekarang ini kenakalan pelajar tergolong tinggi mulai dari bolos, merokok
dll. Apa yang bisa Bapak sebagai guru Sosiologi lakukan dalam rangka
menaggulangi hal tersebut?
Jawab:
Sebenarnya untuk mengatasi kenakalan remaja itu dari pihak sekolah sudah
sangat serius mulai dari melaui bimbingan konseling dan melalui pesan-pesan
yang disampaikan oleh guru. Siswa paling sering itu bolos kegiatan ekstra
mas, saya sebagai guru sosiologi ya hanya sekedar mengingatkan akibat dari
kebiasaan bolos itu. Kalau merokok di lingungan sekolah mini sekali mas tapi
kalau sudah keluar dari lingkungan sekolah di sebelah sekolah ini saya sering
sekali melihat mereka merokok beramai-ramai. Tapi kan ketika mereka sudah
berada ddi luar lingkunga sekolah itu sudah bukan tanggung jawab pihak
seklah.

Comment [wx17]: KRJ

11. Hal-hal apa yang menjadi pendukung bapak dalam melaksanaan pendidikan
karakter melalui pembelajaran sosiologi ?
Jawab:
Selama ini yang menjadi pendukung terlaksananya pendidikan karakter
dengan baik adalah adanya hubungan yang baik antara saya sebagai guru
sosiologi, guru BK dan wali murid mas. Setiap saya mengetahui siswa yang
perlu bimbingan lebih atau berperilaku kurang baik, saya akan konsultasi
dengan guru BK, jika diperlukan maka siswa akan dibina oleh guru BK.
Apabila dirasa perlu diketahui oleh orang tua siswa, maka wali murid akan
dipanggil ke sekolah.

Comment [wx18]: FP

12. Hal-hal apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan karakter?
Jawab:
Ketika siswa berada di linkungna sekolah mereka dapat terkontrol, tapi ketika
sudah keluar, misalnya saja di skeolah baik taipi sudah keluar dari gerbang
sekolah saat mereka pulang sudah merokok tawuran dll. Usia-usia siswa
SMA kan masih sangat mudah terpengaruh dari luar terutama dari teman
sebaya sanagat memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi pengaruh negative
dari pergaulan itu yang menjadi hamabatan paling besar.

Comment [wx19]: HP
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HASIL WAWANCARA GURU SOSIOLOGI
Nama
: Drs. Tri Mulyadi
Tempat Wawancara
: Ruang Perpustakaan SMA N 1 Seyegan
Hari & Tanggal Wawancara : Sabtu, 14 Juli 2012

1.

Terkait pelaksanaan pendidikan karakter di SMA N 1 Seyegan, Apa peran
Bapak sebagai guru mata pelajaran sosiologi dalam hal pelaksanaan
pendidikan karakter itu sendiri Pak?
Jawab:
Setiap guru itu memiliki hak dan kewajiban . mendapat hak jika kewajibannya
telah dilaksanakan. Pendidikan karakter merupakan hidden kurikulum atau
kurikulum tersembunyi mas. Artinya sejak dulu harapan dari proses
pendidikan itu menciptkan outpun yang cerdas tapi juga berakhlak. Jadi saya
sebagai guru mapel sosiologi berusaha semaksimal mungkin membentuk
karakter siswa menjadi siswa-siswa yang berakhlak. Walaupun sebenarnya itu
lebih dominan dilakaukan oleh guru mapel Agama, namun saya berusaha tetap
melakukan hal tersebut yang saya sesuaikan dengan materi yang saya
sampaikan.

2. Sejak kapan Bapak mencantumkan karakter bangsa yang ingin dicapai dalam
RPP?
Jawab:
Belum lama, setahun yang lalu. Tepatnya tahun 2011. Saat itu pendidikan
karakter bebar-benar digalakkan mungkin karena melihat sekarang ini banyak
kasus-kasus korupsi, itu salah satu cermin orang-orang Indonesia itu cerdas
tapi tidak berkarakter.

Comment [wx20]: PGS

Comment [wx21]: WPP

3. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran sosiologi jika dikaitkan dengan
pendidikan karakter pak?
Jawab;
Menciptakan siswa yang cerdas dan dapat menempatkan diri sebaik mungkin
didalam masyarakat.
Comment [wx22]: TPS

4.

5.

Karakter apa sajakah yang ingin ditanamkan atau ditumbuhkan dalam diri
siswa melalui pembelajaran sosiologi?
Jawab:
Tanggung jawab, empati dan lain-lain. Sesuai dengan yang tertera dalam RPP
mas.
Strategi atau metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran
sosiologi selama ini dalam rangka memudahkan dalam mengimplementasikan
pendidikan karakter ?
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Comment [wx23]: KYD

Jawab:
Pokoknya dalam proses belajar mengajar saya berusaha tidak sekedar
menyampaikan materi tapi juga berusaha menyampaiakn pesan-pesan moral
yang terkandung dalam materi. Tapi kadang saya menyampaikan pesan moral
yang tidak ada hubunganya dengan materi tapi yang benar-benar sesuai
dengan situasi dan keadaan. Metode yang saya gunakan bervariasi pernah
cooperative learning, Tanya jawab, diskusi dll supaya pesan atau nilai-nilai
yang terkandung lebih mudah masuk ke siswa, karena kadang-kadang jika
yang menyampaikan itu teman sebayanya jauh lebih diterima.

Comment [wx24]: SPS

6. Media dan sumber belajar apa yang digunakan selama ini yang tentunya
menunjang dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter yang tersirat
dalam pembelajaran sosiologi pak?
Jawab:
Media power point, buku-buku pelajaran, lingkungan sekitar, berita media
masa termasuk internet.
Comment [wx25]: MSB

7.

Apakah bapak sering mengkaitkan materi dengan fenomena sosial yang ada
di masyarakat?
Jawab:
Iya Mas, justru fenomena sosial itu sumber belajar yang efektif karena tidak
hanya sekedar teori tapi benar-benar terjadi dalam masyarakat sehingga sanagt
tepat jika dianalisis dan hasilnya dapat dipahami oleh siswa.

Comment [wx26]: MMF

8. Apakah selama ini bapak sering menyampaikan pesaan-pesan moral kepada
siswa pada saat pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab:
Iya mas saya sering menyamapaikan pesan moral, menyampaikan pesan moral
itu ibarat ujung tombak pendidikan karakter. Walaupun sebenarnya banyak
kegiatan yagn dapat dlakukan seperti upacara, baksti sosial dll. Namun
sebagai guru mata pelajaran itu yang paling sering dilakukan menyampaikan
pesan moral. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan siswa. Pesan moral
yang disampaikan adalah yang relevan dengan materi yang seddang diajarkan.

Comment [wx27]: MPM

9. Seberapa sering bapak menyampaikan pesan moral kepada siswa?
Jawab:
Ya setiap saya mengajar di kelas mas.

Comment [wx28]: IPM

10. Sekarang ini kenakalan pelajar tergolong tinggi mulai dari bolos, merokok
dll. Apa yang bisa Bapak sebagai guru Sosiologi lakukan dalam rangka
menaggulangi hal tersebut?
Jawab:
Untuk mengatasinya perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak
orang tua. Selama siswa melakukan perbatan tercela di lingkungan sekolah itu
jadi tanggung jawab pihak skolah. Pengaruh teman sebaya itu mas yang
benar-benar sangat besaar. Saya sebagai guru sosiologi memberikan
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penyuluhan pada saat pembelajaran apa bahaya dari merokok, mencoba
menyadarkan siswa pentingnya git belajar untuk masa depan.

Comment [wx29]: KRJ

11. Hal-hal apa yang menjadi pendukung bapak dalam melaksanaan pendidikan
karakter melalui pembelajaran sosiologi ?
Jawab:
Media pembelajaran yng cukup lengkap, kerjasama yang baik antar warga
sekolah dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa.
Comment [wx30]: FP

12. Hal-hal apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan karakter?
Jawab:
Pengaruh negative dari luar mas. Guru itu benar-benar harus berusaha
membentuk siswa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Jadi tidak mudah
terpengaruh hal-hal yang negatif
Comment [wx31]: HP
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HASIL WAWANCARA SISWA

Nama/Inisial

: Adi

Hari&Tgl Wawancara: 21 Juli 2012
Tempat

: SMA N 1 Seyegan

1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab :
Pelajarannya menurut saya menyenangkan mas, tidak banyak tugas,
hehe. Media yang digunakan cukup variatif begitu juga dengan metode
Comment [wx32]: PSU

pembelajarannya.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab :
Metode yang digunakan ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Kalau pas
pelajaran di kelas itu kebanyakan guru menerangkan atau ceramah mas,

Comment [wx33]: SPS

lumayan asik karena yang dibahas itu apa yang ada di masyaakat.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab :
Sering mas, pak miskun memang sering menasehati kami terutama bagaimana
menempatkan diri dalam masyarakat ,, tapi ya kadang jarang benar-benar

Comment [wx34]: MPM

pada didengarkan,he… Cuma pas temanya menarik aja pada didengarkan.
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab:
Setiap masuk kelas mas, apa lagi kalau ada siswa yang ketahuan perbuat
tercela entah itu mencontek, merokok atau yang lain. Bisa-bisa satu jam Cuma
buat nyeramahin itu, he
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
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Comment [wx35]: IPM

Jawab:
Ya belum tentu mas, kalau pas materinya menarik dan mengena kadang bisa
menjadi tempat bertanya masalah-masalah yang ada khususnya ang ada
Comment [wx36]: PSU

hubunganya dengan permsalahan yang ada di masyarakat.
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Dengan adanya pembelajaran sosilogi, jadi tau bgaimana sosialisasi yang baik
di masyarakat, macam-macam norma yang secara tidak langsung itu dapat di

Comment [wx37]: PPS

terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat mas.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx38]: MMF

Jawab :kadang-kadang mas
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab :

Comment [wx39]: MPM

Ya pernah mas, malah sering
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Kadang kita belajar dari fenomena sosial atau masalah-masalah yang ada di
masyarakat, pernah juga suruh mencari berita tentang perilaku menyimpang

Comment [wx40]: MSB

terus dianalisis . Media power point, buku, internet.
10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
Mencontek mas, hehe..pernah merokok tapi sudah diluar sekolah , di tempat

Comment [wx41]: PMS

nongkrong sebelah itu lho …………

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
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Ikut-ikutan teman mas awalnya, lama-lama jadi kebiasaan. Tapi kalau
mencontek ya biar nilainya bagus. Memang sudah sering diingatkan tapi
Comment [wx42]: PPM

karena kurang belajar jadi ya terpaksa harus mencontek.
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Nama

: Diah Listiowati

Hari&Tgl Wawancara: Sabtu, 21 Juli 2012
Tempat

: SMA N 1 Seyegan

1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab :
Sebenarnya materinya asik dan menyenagkan mas, seperti syaring tentang
kehidupan sosial.dalam masyarakat kan banyak sekali kejadian yang sangat
menarik untuk diperbincangkan, namun tergantung cara penyampaian guru,
kalau disampaiakn dengan sekedar ceramah gitu kadang bosan mas, he…lebih
Comment [wx43]: PSU

senag dengan diskusi kan bisa sekalian syering gitu.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab :
Jawab :Paling sering kayak ceramah gitu mas, menyampaikan materi.kadang-

Comment [wx44]: SPS

kadang juga diskusi.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab :
Iya mas, sering menasehati siswa, mengarahkan bagaimana sebaiknya hidup

Comment [wx45]: MPM

di m asyarakat itu dan masih banyak lagi.
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?

Comment [wx46]: IPM

Jawab: Hampir setiap masuk kelas mas.
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab:
Kalau solusi masalah ya gak juga mas, yang pasti menambah pengetahuan
seputar masyarakat, dan

menjadi tau dengan permasalahan yang ada di
Comment [wx47]: PSU

masyarakat beserta solusinya aja.
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6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab:
Iya mas, terutama kehidupan bagaimana seharusnya menjadi makhluk sosial
Comment [wx48]: PPS

yang baik.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab :
Kalau ada hal yang terjadi dimasyarakat dan saya pingin tau lebih dalam saya
kadang-kadang menanyakannya mas, misalnya ada norma yang berlaku

Comment [wx49]: MMF

dimasyarakat yang agak aneh gitu, saya tanyakan.
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab :

Comment [wx50]: MPM

Sering mas
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Guru sering pakai media papan tulis, pernah pake power point juga, kalau
sember belajarnya ya pakai buku paket, LKS, pernah juga suruh cari berita
dari media masa suruh analisis dan dipelajari bersama pas pelajaran sosiologi

Comment [wx51]: MSB

di kelas Mas,
10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
Pernah, berkelahi dengan teman. Ya biasa anak seklah masalah kecil bisa jadi

Comment [wx52]: PMS

besar. Bolos juga pernah, soalnya diajak teman mas.

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
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Saya tau itu perbuatan tercela tapi nek bolos itu diajak teman maen, pas
pelajarannya juga ngebosenin jadi ya mau-mau aja mas. Akhirnya masuk BK
Comment [wx53]: PPM

ditanya-tanya gitu.
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Nama

: Adit Sofyan

Hari&Tgl Wawancara: sabtu, 21 Juli 2012
Tempat

: SMA N 1 Seyegan

1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab :
Pas pembelajaran kadang saya merasa bosankan nek pas ceramah terus gitu,
tapi nek pas materinya menarik yang senang juga. Tapi sosiologi jarang ada
Comment [wx54]: PSU

tugas jadi cukup menyenangkan.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab :

Comment [wx55]: SPS

Diksusi, analisis kasus, ceramah mas. Tapi paling sering ceramah
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab :

Comment [wx56]: MPM

Sering. Kadang samapai bosen, hehe
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab:
Setiap kali masukkelas pasti menasehati. Ketemu dijalan aja kadang iya e mas.

Comment [wx57]: IPM

5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab:
Pelajaran sosiologi itu pelajaran yang mempelejari tentang mayarakat dengan
segala peraturan dan norma-norma yang ada didalamnya. dengan pelajaran
sosiologi saya jadi lebih mengerti dan memaklumi perbedaan-perbedaan yang
Comment [wx58]: PSU

ada di masyarakat.
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab:
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Sedikit mas, Cuma kalu pas guru menerangkan dan memberikan nasihat itu
Comment [wx59]: PPS

kadang teringat terus.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab :

Comment [wx60]: MMF

Jarang mas. Soalnya saya sendiri tidak terlalu aktif di kelas.
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab :
Pernah mas, hampir semua guru pernah. Tapi yang paling sering ya guru
agama. Nek guru sosiologi pernah juga tapi kebanyakan yang da hubungannya

Comment [wx61]: MPM

dengan materi yang sedang dipelajari.
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Pernah pake power point,nek referensiny apake buku, internet , media masa,

Comment [wx62]: MSB

kejadian yang ada dimasyarakat mas.

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
Comment [wx63]: PMS

Pernah mas, mencontek pernah mas.

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
Lha tidak belajar mas, bingung jadi ya mencontek dan banyak teman lain yang
Comment [wx64]: PPM

mencontek jadi saya berani,he

99

Nama
: Elo Pambudi
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab : pembelajaran sosiologi cukup menyenangkan, gurunya sabar, tidak
Comment [wx65]: PSU

tegang mas
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab : ya macam-macam mas, kadang diskusi, ceramah, pernah juga

Comment [wx66]: SPS

pembelajaran di luar sekolah seperti kunjungan.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab : iya mas, pak Tri sering menasihati kami, menyampaikan pesan-pesan

Comment [wx67]: MPM

moral kepada kami
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?

Comment [wx68]: IPM

Jawab: setiap ada siswa yang berbuat kurang baik
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab: tergantung materinya mas, kalau meterinya pas sesuai dengan
permasalahan kita, misalnya tentang pergaulan, kadang cukup membantu

Comment [wx69]: PSU

menemukan jawaban apa yang sebaiknya kita perbuat.
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6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Comment [wx70]: PPS

Jawab: kadang-kadang
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx71]: MMF

Jawab : tidak pernah mas
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab : iya, pak guru sering sekali mengingatkan siswa-siswa yang melanggar

Comment [wx72]: MPM

tata tertib sekolah
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Ya yang ada di kelas mas, seperti white board, kadang pakai LCD untuk
memutar film, power point. Kalau sumber belajarnya ya buku paket mas. Tapi
kadang pakai LKS, berita-berita media masa.
10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
pernah Cuma tidak pakai dasi soalnya basah. Kalau yang perbuatan tercela
yang lain tidak pernah mas.
11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
Kan
dasinya
basah
mas
jadi
ya
terpaksa
tidak
pakai
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Comment [wx73]: MSB

Comment [wx74]: PMS

Comment [wx75]: PPM

Nama
: Dinar
Hari&Tgl Wawancara: Kamis,, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab :menurut saya pembelajaran sosiologi di kelas selama ini cukup enjoy,
menarik dan tidak membosankan kalau benar-benar memperhatikan materi
Comment [wx76]: PSU

yang disampaikan.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab: metode pembelajaran yang sering digunakan guru menyampaikan
secara lisan kayak menerangkan gitu, diskusi, observasi kedaerah mana gitu.
Jadi kami seperti penelitian dan belajar membuat laporan secara kelompok

Comment [wx77]: SPS

mas.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab : iya mas, di sela-sela menyampaikan pelajaran, pak guru sering
Comment [wx78]: MPM

menyampaikan pesan-pesan menasehatai kami.
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?

Comment [wx79]: IPM

Jawab: sering banget mas, setiap di kelas pasti menasehati kami,
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?

Comment [wx80]: PSU

Jawab: ya pelajaran yang mempelajari tentang masyarakat saja.
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6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab: sedikit berpengaruh, dengan adanya mata pelajaran sosiologi, saya tau
Comment [wx81]: PPS

harus seperti apa bersosialisasi dalam masyarakat yang baik itu.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx82]: MMF

Jawab : Belum pernah mas
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab :iya, sering menegur kalau melanggar tata tertib atau celelekan gitu

Comment [wx83]: MPM

mas. Kadang samapai di bawa BK kalau sudah kelewat batas
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Medianya power point, bagan, papan tulis. Sumber belajar itu banyake mas,
buku paket sosiologi, LKS yang kami punya satu anak satu itu mas, pernah
kami observasi seperti belejar penelitian gitu dan belajar membuat laporannya
mas.
10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab: ya pernah mas, walaupun hanya sepele. Tapi paling sering terlambat
mas, hehe
11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab: kesiangan, kadang ngobrol dulu sama teman-teman di luar sekolah.
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Comment [wx84]: MSB

Comment [wx85]: PMS

Comment [wx86]: PPM

Nama
: Irvan Kurniawan
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Comment [wx87]: PSU

Jawab :Menyenangkan, tidak banyak tugas.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?

Comment [wx88]: SPS

Jawab : ceramah, Tanya jawab., diskusi, permainan
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?

Comment [wx89]: MPM

Jawab :iya sering mas, menasihati gitu kan maksudnya?
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab:setiap Ada materi yang memungkinkan atau sesuai untuk diterapkan

Comment [wx90]: IPM

dalam kehidupan sehari-hari
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab: pelajaran sosioalogi itu bagi saya tempat bertya hal-hal yang

Comment [wx91]: PSU

berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
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JAwab:

cukup

berpengaruh,

karena

dapat

memberikan

gambaran

keanekaragaman kebudayaan dalam masyarakat sehingga harus bisa saling
Comment [wx92]: PPS

menghargai.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx93]: MMF

Jawab : jarang mas
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab : iya mas, kalau ada siswa yang berperilaku menyimpang ditegur,

Comment [wx94]: MPM

dinasehati, kalau udah tidak bisa dinasehati dilaporan ke BP.
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Media itu alat kan mas, ya papan tulis, LCD, bagan. Seperti itulah mas. Kalau
sumber belajarnya buku, LKS, berita dari internet, televise. Koran dan lainnya

Comment [wx95]: MSB

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab: pernah mas, terlambat sekolah

Comment [wx96]: PMS

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab: antar adik dulu mas, kadang juga ketemu teman dulu..hehe

Comment [wx97]: PPM
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Nama
: Deonata
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegab

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab : proses pembelajaran sosiologi asik, tidak membosankan, cara
Comment [wx98]: PSU

mengajarnya guru mudah dipahami.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?

Comment [wx99]: SPS

Jawab : diskusi, ceramah, permainan, kuis
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?

Comment [wx100]: MPM

Jawab : iya mas sering
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?

Comment [wx101]: IPM

Jawab: kadang-kadang, kalau ada siswa yang bandel
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab: ya materi tentang masyarakat saja mas, tidak sampai yang membantu

Comment [wx102]: PSU

permasalahan gitu
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?

Comment [wx103]: PPS

Jawab: tidak terlalu berpengaruh mas
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7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?
Comment [wx104]: MMF

Jawab : jarang
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?

Comment [wx105]: MPM

Jawab :kalau ada siswa yang bandel, sering diingatkan dinasehati.
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:
Media power point, internet. Sumber belajarnya ya buku, apa yang ada
dimasyarakat mas.
10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab:
Pernah, terlambat sekolah, tidak pakai topi saat upacara dan bolos sekolah.

Comment [wx106]: MSB

Comment [wx107]: PMS

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
Saya tau itu perbuatan tercela tapi nek bolos itu diajak teman maen, pas
pelajarannya juga ngebosenin jadi ya mau-mau aja mas. Solidaritas teman he..he..
Akhirnya masuk BK ditanya-tanya gitu terus dikasih peringatanas
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Comment [wx108]: PPM

Nama
: Dwi
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab : Pelajarannya tidak banyak tugas, kebanyakan ceramah. Santai
Comment [wx109]: PSU

pokoknya.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab : Metode ceramah, diskusi kelompok, analisis kasus, dan lain-lain, tapi

Comment [wx110]: SPS

kebanyakan guru menerangkan mas, kalau diskusi atau analisis kasus itu
perenah tapi jarang.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab :pak miskun memang sering menasehati atau menyampaikan pesan
moral pada kami mas, agar bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan orang
Comment [wx111]: MPM

tua, dengan belajar yang benar,.tidak neko-neko.
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab: ya setiap pelajaran sosiologi pasti menyampaikan pesam moral pada

Comment [wx112]: IPM

kami mas, walaupun cuma sebentar
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?

108

Jawab: ya pelajaran tentang masyarakatdan kalau ada hal-hal yang terjadi di
Comment [wx113]: PSU

lingkungan saya, saya sering menanyakannya
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab: karena guru sering menasehati dan memberikan penarahan-pengarahan
jadi ya cukup berpengaruh mas, pengaruh positif bagi diri saya untuk menjadi

Comment [wx114]: PPS

pribadi yang lebih baik.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?
Jawab : kadang-kadang mas, kalau yang terjadi itu menarik ya saya tanyakan.

Comment [wx115]: MMF

8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Comment [wx116]: MPM

Jawab : iya mas
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab:media papan tulis, buku, internet, berita Koran juga pernah

Comment [wx117]: MSB

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab: seingat saya belum pernah mas.

Comment [wx118]: PMS

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab:
-
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Nama
: Agil
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab : materinya menarik, gurunya menyenangkan, tidak tegang, cara guru
Comment [wx119]: PSU

mengajar juga veriatif jadi tidak bosan.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab : menerangkan gitu mas, berkelompok-kelompok diskusi, presentasi

Comment [wx120]: SPS

kelas, studi tour juga pernah.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?

Comment [wx121]: MPM

Jawab : sering mas
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?

Comment [wx122]: IPM

Jawab: setiap pelajaran sosiologi di kelas
5. Bagaimana Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi
tentang masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda
mendapatkan solusi bagi permasalahan anda?
Jawab:bagi saya, sosiologi itu ilmunya sangat menarik.karena yang dipelajari
sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan pelajaran sosiologi
saya dapat mengambil pelajarannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

Comment [wx123]: PSU

hari.
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6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Comment [wx124]: PPS

Jawab: iya mas, seperti yang saya bilang tadi
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx125]: MMF

Jawab : kadang-kadang iya mas
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab : sering mas, terutama ditujukan pada anak-anak yang bandel di kelas
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab: media power point, papan tulis, grafik atau bagan. Sumbernya buku
paket sosiologi, LKS, fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat

Comment [wx126]: MPM

Comment [wx127]: MSB

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab: Saya pernah merokok mas di sekolah biasanya di belakang kantin bu
Rose sehingga tidak ketahuan guru. Teman-teman saya dirumah kebanyakan
juga perokok, jadi ikut terbawa arus. Yang penting lihat sikon mas he he…”
Comment [wx128]: PMS

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab: Teman-teman saya dirumah kebanyakan juga perokok, jadi ikut
terbawa arus mas,
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Comment [wx129]: PPM

Nama
: Ayunnisa
Hari&Tgl Wawancara: Kamis, 09 Agustus 2012
Tempat
: SMA N 1 Seyegan

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana menurut Saudara proses pembelajaran Sosiologi selama ini?
Jawab : selama ini pelajaran sosiologi salah satu pelajaran yang paling saya
sukai, cara menjelaskan guru mudah dipahami dan materinya juga menarik
Comment [wx130]: PSU

untuk dibahas.
2. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru di kelas?
Jawab : Guru biasanya pakai metode diskusi, ceramah mas, kalau saya justru
lebih senang kalau diskusi, soalnya seru, kadang terjadi perbedaan pendapat,
tapi justru dengan demikian, saya bisa belaja rmenghargai perbedaan, toleransi

Comment [wx131]: SPS

terhadap teman yang memiliki pendapat berbeda.
3. Apakah guru sosiologi pada saat menyampaikan materi sering memberikan
motivasi-motivasi kepada siswa agar berperilaku terpuji (pesan moral)?
Jawab : sering sekali mas. Dikatikan dengan materi. Missal, kalau materi

Comment [wx132]: MPM

kenakalan remaja, guru sambil mnejelaskan bahaya-bahayanya.
4. Seberapa sering guru mata pelajaran sosiologi menyampaikan pesan moral
kepada siswa?
Jawab: setiap masuk kelas untuk pelajaran. Terutama kalau ada siswa yang

Comment [wx133]: IPM

melanggar tata tertib mas
5. Saudara memandang pelajaran sosiologi? Apakah sekedar materi tentang
masyarakat ataukah sebagai pelajaran yang membantu anda mendapatkan
solusi bagi permasalahan anda?
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Jawab: materi tentang masyarakat gambaran secara umum tentang hal-hal
Comment [wx134]: PSU

yang ada dalam masyarakat
6. Apakah pembelajaran sosiologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan atau
perilaku Anda sehari-hari?
Jawab: ya cukup berpengaruh. Karena dari pelajaran sosiologi saya jadi tau
norma-norma yang memnag harus ditaati karena ternyata manfaatnya cukup

Comment [wx135]: PPS

besar.
7. Apakah Saudara sering menanyakan permasalahan atau fenomena yang terjadi
dimasyarakat yang terkait dengan pembelajaran sosiologi di kelas?

Comment [wx136]: MMF

Jawab : kadang-kadang mas.
8. Apakah guru sosiologi pernah mengingatkan siswa dikelas untuk tidak
melakukan perilaku tercela dan menjelaskan akibat dari perilaku tersebut?
Jawab : iya, guru sering kali menasehati anak-anak yang tidak memperhatikan

Comment [wx137]: MPM

di kelas, sering terlambat, bolos, dan yang lainnya
9. Media dan sumber belajar apa yang sering digunakan guru pada saat proses
belajar mengajar mapel sosiologi di kelas?
Jawab: film, berita, buku, power pont, fenomena sosial yang ada

Comment [wx138]: MSB

10. Pernahkan anda melakukan perbuatan tercela di sekolah? Jika pernah sebutkan
perbuatan tercela itu!!
Jawab: pernah mas, tapi Cuma tidak berangkat satu hari tanpa keterangan

Comment [wx139]: PMS

11. Jika jawaban no 10 “Pernah”, mengapa anda tetap melakukan hal tersebut
padahal disekolah sudah diberikan pengarahan dan larangan?
Jawab: pas ada acara keluarga mas. Tidak sempat izin

Comment [wx140]: PPM
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Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

114

HASIL OBSERVASI PROSES KEGIATAN
PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SOSIOLOGI

No.
1.

Hal yang diamati
Pelaksanaan

Hasil Observasi

Pembelajaran Guru

Sosiologi secara umum

membuka

menjelaskan
apersepsi.

dengan

tujuan
Suasana

pembelajaran

cukup

salam,

pembelajaran,
kelas

selama

tenang,

siswa

antusias mengikuti pembelajaran. Ada
beberapa siswa yang terlihat mengantuk
di tengah-tengah pembelajaran.
2.

Metode Pembelajaran

Hari ke 1: Ceramah, diskusi dan
penugasan
Hari ke-2 : Analisis kasus, penugasan
observasi
Hari k3-3: Presentasi dan Ceramah

3.

Meddia Pembelajaran

Power Pint, Bagan, Berita dari koran

4.

Karakter Bangsa yang tertera kreatif,
dalam RPP dan silabus

rasa

lingkungan,

ingin

tahu,

demokratis,

peduli

bersahabat,

toleransi, peduli sosial, cinta damai dan
disiplin
5.

Penyampaian pesan Moral Dilaksanakan disela-sela pembelajaran
dalam pembelajaran

6.

Mengkaitkan materi dengan Dilaksanakan
fenomena sosial

7.

Menegur

siswa

yang Dilaksanakan

melakukan perbuatan tercela
8.

Keterlibatan

siswa

dalam 60% siswa aktif dan antuasias,
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pembelajaran
9.

selebihnya pasif

Cara penyampaian atau cara Menyelipkan pesan moral, mengulangmenanammkan nilai/karakter ngulang materi yang mendasar.
yang diinginkan

10.

Referensi Pembelajaran

Buku, LKS, berita dari media masa, Dari
internet, fenomena sosial yang ada dalam
masyarakat.
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Lampiran 5

SILABUS DAN RPP
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Lampiran 6

DOKUMENTASI PROSES
PENELITIAN
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FOTO KEGIATAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Gambar 1. Foto setelah kegiatan wawancara
Dengan bapak drs. Samijo, kepala SMA N 1 Seyegan
( Bertempat di Ruang Kepala sekolah SMA N 1 Seyegan pada hari Sabtu, 30 Juni 2012)

Gambar 2. Foto Kegiatan Wawancara
dengan Bapak Drs. Miskun, Guru Sosiologi SMA N 1 Seyegan
( Bertempat di Ruang Perpustakaan SMA N 1 Seyegan pada hari Sabtu, 30 Juni 2012)

137

Gambar 3. Foto Kegiatan Wawancara
dengan Bapak Tri Mulyadi, Guru Sosiologi SMA N 1 seyegan
(Bertempat di Ruang Perpustakaan SMA N 1 Seyegan pada hari Sabtu, 14 Juli 2012)

Gambar 4. Foto Kegiatan Wawancara
Dengan Irvan Kurniawan, Siswa SMA N 1 Seyegan
(Bertempat di depan Ruang kelas, pada hari Kamis, 09 Agustus 2012)
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Gambar 5. Foto Kegiatan wawancara
dengan Diah Listiowati, Siswa SMA N 1 Seyegan
(Bertempat di depan Ruang kelas, pada hari Sabtu, 21 Juli 2012)

Gambar 6. Foto Kegiatan Wawancara dengan
Riko Elo Pambudi, Siswa SMA N 1 Seyega
(Bertempat di ruang kelas SMA N 1 Seyegan pada hari Kamis, 09 Agustus 2012)
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KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PROSES PENELITIAN
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PETA LOKASI SMA N 1 SEYEGAN
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