
Lampiran I 

Wawancara 1. 

Peneliti : Assalamualaikum. 

Guru PAI : Waalaikumsalam. 

Peneliti  : ibuk, saya nabilah mahasiswi dari Unissula Fakultas Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah. Jadi begini buk, saya mahasiswi semester akhir 

yang sedang mengerjakan skripsi. Kebetulan skripsi saya tentang 

pembelajaran PAI di SLB-C Widya Bhakti. Saya mau meminta ijin 

dari ibuk apakah boleh saya meminta tolong untuk melakukan 

wawancara kepada ibuk? 

Guru PAI : oh iya mbak, silahkan saja.    

Peneliti  : sebelumnya maaf buk, ibuk asmane sinten? 

Guru PAI :saya Hastutik Ekawati. 

Peneliti  : sudah berapa tahun mengajar buk? 

Guru PAI : saya dari tahun 89 mbak. Pasti mbaknya belum lahir kan? Saya 

laju dari pucakgading mranggen ke kalicari setiap harinya. 

Dulunya saya udah mau berhenti mbak, karena kebutuhan keluarga 

banyak dan gaji guru slb gk seberapa. Tp alhamdulilah saya 

diikutkan berbagai macam tes dan alhamdulilah bisa pns seperti 

sekarang. Lumayan lah bisa buat tambah-tambahan. 

Peneliti :oh jauh ya buk pucakgading ke kalicari. Karena di slb ini gk ada 

guru mapel, berarti ibuk ngerangkap jadi walikelas juga? 

Guru PAI :iya mbak. Emg peraturannya gitu, enggak setiap makul. 

Peneliti :perencanaan pembelajaran ibu buat rpp apa gmn buk? 

Guru PAI : enggak mbak, ibu ikut RPP punya guru sebelumnya, dulunya ibu 

guru kelas 4 terus di rolling jd kelas 5. Dan merujuk ke KD dan 

RPP ini. Tp ada materi yg berbeda dan ya di pas-pas in dan ngasih 

kreatif lain. 

Peneliti :untuk pelaksanaan nya buk? 

Guru PAI :Pelaksanaannya ya wajar seperti biasa mbak, metode nya ya 

ceramah, tanya jwab sama demonstrasi. 

Peneliti :evaluasi pembelajaran ada buk? 

Guru PAI :ada mbak, evaluasi nya  tiap hari, tiap tengah semester dan tiap 

semesteran. Soalnya guru di lb harus melihat perkembengan anak 



didik dari waktu ke waktu dan setiap harinya. Dilakukan evaluasi 

harian ya untuk melihat perkembangan itu. Kalo belum bisa ya 

kami guru lb harus lebih ekstra lagi mbak, soalnya dilihat dari 

kemampuan anak yang berbeda beda juga jadi agak susah,. 

 

Wawancara II 

Penulis :Assalamualaikum ibu 

Bu Kepsek :oh Waalaikumsalam mbak. Mbak nabila yg mau wawancara ya? 

Penulis : iya buk, mau tanya tanya tentang profil sekolah. 

Bu Kepsek :ini saya ada buku nya silahkan dilihat saja, nnti kalo ada yang 

kurang ditanyain ke ibu lagi. 

Penulis :iya buk. Ibuk udh lama ngajar di sini? 

Bu Kepsek : baru 6 tahunan mbak, saya pindah pindah dari jakarta, lampung 

malang trus terakhir di sini. Biasa ngikut suami tugas. Kan suami 

di telkom jadi ya pindah pindah. Tp skg sudah tidak soalnya suami 

sudah pensiun jadi menetap di semarang. 

Penulis :ibu emangnya asli mana? 

Bu Kepsek :kuningan mbak. 

Penulis :guru PAI di sini di gilir apa gmna buk? 

Bu Kepsek :guru Pai ngerangkap sama wali kelas mbak. Wali kelas nya di gilir 

biar sama ngerasain tp mulai ajaran besok enggak. Soalnya guru 

nya pada ngeluh dan keribetan dan saya kasihan juga. Setiap ganti 

kelas otomatos ganti administrasi lainnya dan juga harus melihat 

karakter anak didik dr awal memahami nya juga 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran III 

Kurikulum Dasar Kelas V 

Kelas V : Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Ketrampilan. 

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP 

SOSIAL) 

1. Menerima, menjalankan dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, 

tetangga serta cinta tanah air. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1 Terbiasa membaca al-Qur’an 

dengan baik 

2.1 menunjukkan sikap mau berbagi 

bersama sebagai implementasi dari 

pemahaman makna Q.S al-Kautsar 

1.2 menyakini keberadaan Allah Swt 

yang Maha Pengasih dan Penyayang 

2.2 menampilkan perilaku baik 

sebagai cerminan iman kepada hari 

akhir 

1.3 menyakini keberadaan hari akhir 2.3 menunjukkan perilaku baik 

sebagai cerminan iman kepada hari 

akhir 

1.4 menyakini perilaku “aharah” 

sebagai ajaran islam 

2.4 menampilkan perilaku “aharah” 

dalam kehidupan sehari-hari 

1.5 menyakini kebenaran kisah 

keteladanan Nabi Sulaiman a.s 

2.5 menunjukkan sikap bijaksana 

sebagai implementasi pemahaman 

kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETRAMPILAN) 

1.memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati, 

menanya dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

2. menyajikan pengetahuan faktual 

dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas sistematis, logis dan kritis 

dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan anak 

sehat,dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 mengenal Q.S al-Kautsar 4.1 melafalkan Q.S al-Kautsar 

dengan baik 

3.2 mengenal Allah Swt Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang. 

4.2 menunjukkan contoh sifat 

Pengasih dan Penyayang Allah Swt. 

3.3  mengenal makna beriman kepada 4.3 menunjukkan contoh perilaku 



hari akhir baik sebagai cerminan iman kepada 

hari akhir 

3.4 mengenal hadast besar dan mandi 

wajib 

4.4 menunjukkan contoh hadast besar 

dan mandi wajib 

3.5 mengenal kisah keteladanan Nabi 

Sulaiman a.s 

4.5 menceritakan kisah keteladanan 

Nabi Sulaiman a.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


