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Lampiran 1 
 

 
LEMBAR WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH TENTANG KESOPANAN SISWA 
 

Identitas Pribadi 
 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 
 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Anda pernah 

memberikan hadiah (baik 

barang atau pujian) 

kepada siswa baik secara 

pribadi ataupun atas 

nama sekolah ketika 

siswa melakukan sesuatu 

yang baik? 

 

2 Bagaimana respon siswa 

setelah diberikan hadiah 

atau sesuatu? 

 

3 Pernahkah  Anda 

mengani kasus murid 

yang melakukan 

kesalahan baik yang 

ringan maupun yang 

berat? 

 

4 Bagaimana sikap siswa 

setelah ketahuan berbuat 

kesalahan? 
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5 Apakah Anda pernah 

dimintai tolong oleh 

siswa? 

 

6 Bagaimana tutur kata 

siswa ketika meminta 

tolong? Apakah langsung 

meminta atau 

menggunakan kata 

tolong dalam 

kalimatnya? 

 

7 Apa sekolah ini 

menerapkan kebiasaan 

3S? 

 

8 Bagaimana dalam 

prakteknya? Apakah 

siswa benar-benar 

menerapkan budaya 3S? 

 

9 Bagaimana tutur bahasa 

siswa- siswi di sd ini 

menurut Anda? 

 

10 Apakah ada sanksi yang 

serius bila dijumpai 

siswa yang mengunakan 

bahasa sarkasme? 
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Lampiran 2 
 

 
LEMBAR WAWANCARA 

GURU TENTANG KESOPANAN SISWA 
 

Identitas Pribadi 
 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 
 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Anda pernah 

memberikan hadiah (baik 

barang ataau pujian) 

kepada siswa baik secara 

pribadi ataupun atas nama 

sekolah ketika siswa 

melakukan sesuatu yang 

baik? 

 

2 Bagaimana respon siswa 

setelah diberikan hadiah 

atau sesuatu? 

 

3 Pernahkah anda mengani 

kasus murid yang 

melakukan kesalahan baik 

yang ringan maupun yang 

berat? 

 

4 Bagaimana sikap siswa 

setelah ketahuan berbuat 

kesalahan? 
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5 Apakah anda pernah 

dimintai tolong oleh siswa? 

 

6 Bagaimana tutur kata siswa 

ketika meminta tolong? 

Apakah langsung meminta 

apa menggunakan kata 

tolong dalam kalimatnya? 

 

7 Apa sekolah ini 

menerapkan kebiasaan 3S? 

 

8 Bagaimana dalam 

prakteknya? Apakah siswa 

benar-benar menerapkan 

budaya 3S? 

 

9 Bagaimana tutur bahasa 

siswa- siswi di sd ini 

menurut anda? 

 

10 Apakah ada sanksi yang 

serius bila dijumpai siswa 

yang mengunakan bahasa 

sarkasme? 
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Lampiran 3 
 

 
LEMBAR WAWANCARA 

SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA 

 

Identitas Pribadi 
 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 
 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kamu pernah 

diberi hadiah atau 

pujian oleh gurumu 

atau kepala 

sekolahmu? 

 

2 Apa yang kamu 

lakukan setelah 

diberikan hadiah atau 

sesuatu? 

 

3 Pernahkah kamu 

pernah bertengkar 

dengan temanmu? 

 

4 Apa yang  kamu 

lakukan  setelah 

bertengkat dengan 

temanmu? 
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5 Apakah kamu pernah 

meminta tolong 

kepada teman atau 

gurumu? 

 

6 Bagaimana apa yang 

kamu katakan ketika 

ketika meminta 

tolong? 

 

7 Apa kamu tau budaya 

3S? coba sebutkkan! 

 

8 Apa kamu sudah 

mempraktekannya? 

Berikan contohnya! 

 

9 Apa kamu pernah 

mendengar temanmu 

menggunakan bahasa 

sarkasme (misuh)? 

Apakah yang kamu 

lakukan jika temanmu 

begitu? 

 

10 Apakah  sekolah 

memberikan hukuman 

ketika temanmu 

melakukan   hal 

demikian? 
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Lampiran 4 
 

 
LEMBAR WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH TENTANG PERILAKU GURU 
 
 

Identitas Pribadi  

Nama Sekolah : ………………………………………………… 

Nama : ………………………………………………… 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimanakan keterlibatan guru 

dalam aktivitas siswa baik dijam 

pelajaran maupun 

ekstrakurikuler? 

 

2 Bagaimakah sikap guru terhadap 

siswa? Apakah ada oknum- 

oknum guru tertentu yang pilih 

kasih terhadap siswanya? 

 

3 Apakah guru langsung memulai 

pembelajaran ketika doa bersama 

telah selesai? Apakah ada sanksi 

untuk guru yang terlambat? 

 

4 Bagaimakah interaksi antara guru 

dengan siswa di sd ini? 

 

5 Apakah guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

berpendapat dan 

mempertahankan pendapatnya? 

Adakah    guru    yang    terkesan 

otoriter pada siswa? 
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Lampiran 5 
 

 
LEMBAR WAWANCARA 

GURU TENTANG PERILAKU GURU 

 

Identitas Pribadi 
 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 
 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimanakan 

keterlibatan guru dalam 

aktivitas siswa baik 

dijam pelajaran maupun 

ekstrakurikuler? 

 

2 Bagaimakah sikap anda 

terhadap siswa? Apakah 

ada oknum-oknum guru 

tertentu yang pilih kasih 

terhadap siswanya? 

 

3 Apakah anda langsung 

memulai pembelajaran 

ketika doa bersama 

telah selesai? Apakah 

ada sanksi untuk guru 

yang terlambat? 

 

4 Apakah anda 

memberikan motivasi 

kepada siswa sebelum 

memulai pembejaran? 

 

5 Apakah setelah 

pembejaran selesai anda 

memberikan membuat 

rangkuman tentanng 

pembejaran yang telah 

dilakukan 
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6 Apakah anda 

menggunakan srategi 

pembejaran ketika 

melakukan 

pembelajaran? 

 

7 Apakah anda 

melakukan pembejaran 

sesuai dengan apa yang 

anda  rencannakan? 

Atau anda melakukan 

improvisasi? 

 

8 Apakah dalam 

penyampaian materi 

anda akan menunggu 

semua siswa mengerti 

atau memilih untuk 

melanjutkan        materi 

walaupun terdapat 

siswa      yang     belum 

paham? 

 

9 Bagaimanakah 

keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran? 

Apakan anda memberi 

kesempatan siswa untuk 

mengeksplore 

pengetahuannya? 

 

10 Pernahkan anda 

membentak         siswa? 

Bagaimana respon 

mereka? Apakah anda 

meminta maaf setelah 

membentak siswa? 

 

11 Apakah    anda 

memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk berpendapat dan 

mempertahankan 

pendapatnya?  Adakah 

guru yang terkesan 

otoriter pada siswa? 

 

Lampiran 6 

LEMBAR WAWANCARA 
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SISWA TENTANG PERILAKU GURU 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Wawancara : ………………………………………………… 
 

No. Hp : ………………………………………………… 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah gurumu 

mendampingi saat kegiatan 

ekstrakurikuler? 

 

2 Bagaimana sikap gurumu 

didalam kelas? Apakah ada 

gurumu yang galak? 

 

3 Apakah gurumu langsung 

memulai pembelajaran 

ketika doa bersama telah 

selesai? 

 

4 Apakah  gurumu 

memberikan motivasi atau 

memberitahumu tentang 

sesuatu mengenai 

pembelajaran   untuk 

membuatmu        semangat 

sebelum memulai 

pembejaran? 

 

5 Apakah kamu dapat 
memahami materi yang 
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 disampaikan oleh gurumu 

dengan jelas? 

 

6 Apakah gurumu 
menyampaikan materi 

selalu dengan ceramah atau 

terkadang dengan 

permainan? 

 

7 Apakah dalam 
penyampaian materi 

gurumu akan menunggu 

semua siswa mengerti atau 

memilih untuk melanjutkan 

materi walaupun terdapat 

siswa yang belum paham? 

 

8 Bagaimanakah 

pembelajaran berlangsung? 

Apa gurumu 

memberikanmu 

kesempatan bertanya atau 

berpendapat? 

 

9 Pernahkan gurumu 

membentakmu? 

Bagaimana yang kamu 

rasakan mereka? Apakah 

gurumu meminta maaf 

setelah membentakmu? 

 

10 Apakah ketika kamu 

berbicara atau berpendapat 

apakah gurumu selalu 

mendengarkanmu atau 

malah menyurmu untuk 

berhenti? 

 

Lampiran 7 
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LEMBAR ANGKET 

KEPALA SEKOLAH TENTANG KESOPANAN SISWA 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

 
1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 

 
No. Pertanyaan YA TIDAK 

1 Saya memberikan reward atau hadiah kepada 

siswa baik secara pribadi ataupun atas nama 

sekolah apabila siswa melakukan sesuatu yang 

baik. 

  

2 Siswa mengucapka terimakasih apabila diberi 

hadiah. 

  

3 Saya menangani siswa yang berbuat kesalahan 

atau tidak sopan. 

  

4 Siswa meminta maaf ketika melakukan 

kesalahan. 

  

5 Siswa meminta tolong kepada saya ketika di 

sekolah. 

  

6 Siswa menggunakan tutur bahasa yang baik 

ketika meminta tolong kepada saya 

  

7 Sekolah ini telah menerapkan kebiasaan budaya 

3S 

  

8 Siswa menerapkan budaya 3S dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah 

  

9 Siswa menngunakan tutur bahasa yang baik 

ketika berbicara baik dengan guru, kepala 

sekolah, maupun temannya. 

  

10 Sekolah menerapkan sanksi yang tegas apabila 

menjumpai siswa yang menggunakan bahasa 

sarkasme. 
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Lampiran 9 

 

 

 

Lampiran 8 
 

LEMBAR ANGKET 
 

GURU TENTANG KESOPANAN SISWA 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

 
1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 

 
No. Pertanyaan YA TIDAK 

1 Saya memberikan reward atau hadiah kepada siswa 

baik secara pribadi ataupun atas nama sekolah apabila 

siswa melakukan sesuatu yang baik. 

  

2 Siswa mengucapka terimakasih apabila diberi hadiah.   

3 Saya menangani siswa yang berbuat kesalahan atau 

tidak sopan. 

  

4 Siswa meminta maaf ketika melakukan kesalahan.   

5 Siswa meminta tolong kepada saya ketika di sekolah.   

6 Siswa menggunakan tutur bahasa yang baik ketika 

meminta tolong kepada saya 

  

7 Sekolah ini telah menerapkan kebiasaan budaya 3S   

8 Siswa menerapkan budaya 3S dalam kehidupan sehari- 

hari di sekolah 

  

9 Siswa menngunakan tutur bahasa yang baik ketika 

berbicara baik dengan guru, kepala sekolah, maupun 

temannya. 

  

10 Sekolah menerapkan sanksi yang tegas apabila 

menjumpai siswa yang menggunakan bahasa sarkasme. 
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Lampiran 10 

 

 

 

LEMBAR ANGKET 

 
SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

 
1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 

 
No. Pertanyaan YA TIDAK 

1 Guru memberikan hadiah atau pujian kepada 

saya ketika saya berprestasi atau melakukan 

sesuatu yang baik. 

  

2 Saya mengucapka terimakasih apabila diberi 

hadiah. 

  

3 Saya pernah bertengkar dan berbuat kesalahan 

dengan teman. 

  

4 Saya meminta maaf ketika melakukan 

kesalahan. 

  

5 Saya pernah meminta tolong kepada teman, 

guru dan kepala sekolah ketika di sekolah. 

  

6 Saya menggunakan tutur bahasa yang baik 

ketika meminta tolong. 

  

7 Sekolah ini telah menerapkan kebiasaan 

budaya 3S 

  

8 Saya menerapkan budaya 3S dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah 

  

9 Saya menngunakan tutur bahasa yang baik 

ketika berbicara baik dengan guru, kepala 

sekolah, maupun teman. 

  

10 Sekolah menerapkan sanksi yang tegas apabila 

menjumpai siswa yang menggunakan bahasa 

sarkasme (misuh). 
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Lampiran 11 

 

 

 

LEMBAR ANGKET 
 

KEPALA SEKOLAH PERILAKU GURU 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 
 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1 Guru ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

siswa. 

  

2 Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif   

3 Guru bersikap adil kepada semua siswa yang saya ajar 

maupun tidak. 

  

4 Guru memarahi siswa apabila berbuat kesalahan   

5 Guru memulai pembelajaran dengan tepat waktu   

6 Guru memotivasi siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

  

7 Guru menanyakan keadaan siswa sebelum memulai 

pembelajaran 

  

8 Guru membuat rangkuman materi pembelajaran 

ketika pembelajarn usai. 

  

9 Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai. 

  

10 Guru melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

  

11 Guru menyampaikan materi dari yang mudah ke yang 

sukar. 

  

12 Guru membantu siswa untuk mengingat pengetahuan 

yang telah diperolehmnya. 

  

13 Guru meendorong adanya interaksi antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

  

14 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 
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LEMBAR ANGKET 

GURU TENTANG PERILAKU GURU 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 
 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1 Saya ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

siswa. 

  

2 Saya memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif   

3 Saya bersikap adil kepada semua siswa yang saya ajar 

maupun tidak. 

  

4 Saya memarahi siswa apabila siswa berbuat kesalahan   

5 Saya memulai pembelajaran dengan tepat waktu   

6 Saya memotivasi siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

  

7 Saya menanyakan keadaan siswa sebelum memulai 

pembelajaran 

  

8 Saya membuat rangkuman   materi pembelajaran 

ketika pembelajarn usai. 

  

9 Saya menggunakan metode pembelajaran dengan 

kegiatan yang sesuai materi. 

  

10 Saya melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

  

11 Saya menyampaikan materi dari yang mudah ke yang 

sukar. 

  

12 Saya membantu siswa untuk mengingat pengetahuan 

yang telah diperolehmnya. 

  

13 Saya meendorong adanya interaksi antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

  

14 Saya memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

  

Lampiran 12 

LEMBAR ANGKET 
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SISWA PERILAKU GURU 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Petunjuk pengisisan 

1. Berilah tanda centang (√) jawaban yang sesuai dengan keyakinan anda. 

2. Pilihkah jawaban sesuai diri anda sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Kerjakanlah dengan teliti jangan sampai ada yang terlewat atau kosong 
 

No 

. 

Pernyataan YA TIDAK 

1 Guru ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan siswa.   

2 Guru memberikan hadiah kepada siswa yang aktif baik 

berupa nilai atau barang 

  

3 Guru bersikap adil kepada semua siswa yang diajar 

maupun tidak. 

  

4 Guru memarahi siswa apabila siswa berbuat kesalahan   

5 Guru memulai pembelajaran dengan tepat waktu   

6 Guru memotivasi siswa sebelum memulai pembelajaran.   

7 Guru menanyakan keadaan siswa sebelum memulai 

pembelajaran 

  

8 Guru membuat rangkuman materi pembelajaran ketika 

pembelajarn usai. 

  

9 Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai.   

10 Guru melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

  

11 Guru menyampaikan materi dari dengan jelas.   

12 Guru membantu siswa untuk mengingat pengetahuan yang 

telah diperolehmnya. 

  

13 Guru meendorong adanya interaksi antara guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa. 

  

14 Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

  

 

Lampiran 13 

 
LEMBAR OBSERVASI 
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TENTANG KESOPANAN SISWA 

 
Identitas Pribadi 

 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Observasi : ………………………………………………… 
 

No. Kesopanan Siswa Ya Tidak 

1 Mengucapkan terimakasih jika diberi 

sesuatu. 

  

2 Mengucapkan maaf jika bersalah.   

3 Mengucapkan tolong jika ingin 

diambilkan sesuatu. 

  

4 Menyapa dan memberikan salam.   

5 Berbudi bahasa yang baik.   
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Lampiran 14 
 

 
LEMBAR OBSERVASI 

TENTANG PERILAKU GURU 

 

Identitas Pribadi 
 

Nama Sekolah : ………………………………………………… 
 

Nama : ………………………………………………… 
 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 
 

Hari/Tanggal : ………………………………………………… 
 

Waktu Observasi : ………………………………………………… 
 

 
 

No. Perilaku Guru Ya Tidak 

1 Guru menunjukan sikap yang terbuka dan 

demokratik. 

  

2 Guru mengembangkan hubungan antar pribadi 

yang sehat dan serasi. 

  

3 Guru datang dan memulai pembelajaran tepat 

waktu 

  

4 Guru membuka pelajaran dengan memotivasi 

siswa 

  

5 Guru membuar rangkuman setelah 

pembelajaran selesai 

  

6 Guru menggunakan strategi pembelajaran 

dalam proses pembelajaran 

  

7 Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan 

yang direncanakan 

  

8 Guru menyampaikan materi dengan jelas 

sampai semua siswa paham dengan materi 

  

9 Guru memicu dan memelihara keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran. 

  

10 Guru mendorong adanya interaksi antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

  

11 Guru mengembangkan sikap mandiri dan 

memampuan belajar. 
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