
 



 



 



 



 



 



Catatan Observasi 
 

Aktivitas/Kejadian  : Model Pembelajaran dan Kemandirian Siswa 
Tempat   : Kelas VIII A1 SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
Observee/Subjek : Guru dan Siswa Kelas VIII A1 SMP-IT Raudhatul Ulum 

Sakatiga 
Observer/Peneliti  : Abdhillah Shafrianto 
Tanggal   : 28 Oktober s/d 18 November 2015 
Waktu    : 07.00 WIB 
 
    

No Aspek Pengamatan Pilihan (√) Catatan/Refleksi Ya Tidak 

1 

 
Model pembelajaran 
yang dilakukan oleh 
guru PAI 
 

√  
- Guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw 

2 

 
Siswa dan guru terlibat 
secara aktif dalam 
proses pembelajaran di 
kelas 
 

√ 

 
- Guru menyampaikan materi 

pembelajaran secara verbal 
kepada siswa 
 

- Menguji pengetahuan siswa 
mengenai berbagai materi 
pembelajaran atau kelompok-
kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya 
 

- Guru membantu siswa yang 
belum mengerti materi pelajaran 
yang disampaikan 

 

3 

 
Keaktifan guru PAI 
dalam menerapkan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw 
pada proses belajar 
mengajar di kelas 
 

√ 

 
- Membantu kelompok-kelompok 

belajar selama siswa mengerjakan 
tugasnya 
 

- Guru terlibat aktif dalam 
membentuk kelompok dan 
memberikan arahan dalam 
mengkondisikan siswa 



4 

 
Masalah yang dihadapi 
oleh guru dalam 
menerapkan model 
pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw 
 

√ 

 - Ada beberapa siswa yang 
mengobrol ketika kelompok lain 
sedang menyampaikan materi 
 

- Ada beberapa siswa yang kurang 
memperhatikan 

 
- Ada beberapa siswa yang kurang 

aktif 
 

5 

 
Terampil memberi 
bimbingan dan bantuan 
kepada siswa dalam 
mata pelajaran PAI 
 

√ 

 
- Guru memberikan penjelasan 

ulang kepada siswa yang belum 
mengerti dengan materi pelajaran 

6 

Antusiasme siswa pada 
materi pembelajaran 
dengan menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw 

√ 

 
- Siswa terlihat antusias dalam 

memperhatikan kelompok lain 
menyampaikan materi 
 

- Siswa terlihat berdiskusi di dalam 
kelompoknya 
 

7 

 
Perasaan siswa pada 
materi pembelajara 
dengan menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif ipe jigsaw 
 

√ 

 
- Siswa terlihat senang dengan 

kelompoknya masing-masing 
 

- Siswa juga terlihat senang ketika 
bisa menjawab pertanyaan dari 
kelompok lain 

 

8 

 
Pemahaman siswa pada 
materi pembelajaran 
dengan menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw 
 

√ 

 
- Siswa terlihat paham dengan 

materi yang disampaikan 
kelompok lain yang memaparkan 
materi 

9 

 
Pemecahan masalah 
yang dilakukan siswa 
pada materi 
pembelajaran dengan 

√ 

 
- Untuk pertanyaan yang belum 

terjawab siswa terlihat 
bermusyawarah dan berdiskusi 
dalam mencari pemecahannya 



menggunakan model 
pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw 
 

 
 

 
 

10 

 
Interaksi siswa dan 
kelompok pada materi 
pembelajaran dengan 
menggunakan model 
pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw 
 

√ 

 
- Interaksi sosial siswa di dalam 

kelompok terlihat bagus 
 

- Siswa terlihat aktif di dalam 
kelompoknya masing-masing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catatan Wawancara Guru  

Nama  : Muhammad Altop, S.Pd.I 
Jabatan : Guru PAI Kelas VIII-A1  
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 14.00 WIB 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 
 
1 

 
Apa yang bapak ketahui 
tentang model pembelajaran? 
 

- Dari yang saya ketahui, model pembelajaran 
merupakan cara melaksanakan pedoman 
dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang 
tujuannya adalah agar peserta didik menjadi 
aktif serta dekat dengan gurunya 

 
 
2 

 
Model pembelajaran apa saja 
yang bapak terapkan dalam 
pembelajaran di kelas? 

- Model pembelajaran yang telah saya 
terapkan diantaranya adalah kontekstual dan 
kooperatif. Sebelum menggunakan model 
pembelajaran, saya terlebih dahulu melihat 
kondisi dan situasi di kelas yang akan saya 
gunakan model pembelajaran 

 
 
3 

 
Problem apa saja yang 
dihadapi dalam pelaksanaan 
model pembelajaran di 
kelas? 
 
 

- Problem atau masalah yang terkadang saya 
hadapi dalam melaksanakan model 
pembelajaran adalah tidak semua siswa 
mampu atau senang dengan model 
pembelajaran yang saya lakukan 

 
4 

 
Bagaimana mengatasi 
problem yang dihadapi siswa 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran di kelas? 
 

- Ketika menghadapi peserta didik yang 
bermasalah dalam pelaksanaan model 
pembelajaran, maka saya biasanya 
melakukan berbagai pendekatan kepada 
peserta didik yang bersangkutan. 
Pendekatan yang saya lakukan sebenarnya 
berguna untuk membatu dalam memahami 
masalah yang ada pada diri siswa 

 
5 

 
Bagaimana Kemandirian - Untuk kemandirian, peserta didik menurut 



siswa dalam proses 
pembelajaran di kelas? 
 
 
 

saya sudah cukup baik bahkan akan sangat 
baik apabila siswa dipacu terus menerus 
untuk melakukan diskusi baik kepada guru 
dan teman-temannya 

 
6 
 

Pendekatan apa saja yang 
bapak gunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas? 
 

- Pendekatan yang saya gunakan kepada 
siswa seperti pendekatan individu, 
contohnya jika ada siswa yang suka 
berbicara atau mengobrol, maka saya 
memisahkannya dan kemudian saya 
menggabungkannya kepada anak yang 
pendiam. Saya juga menggunakan 
pendekatan berupa kelompok kepada siswa, 
saya membiasakan siswa untuk bekerja 
sama, dalam rangka saling menyadari 
kekurangan dan kelebihan diantara mereka. 
Selain itu juga saya biasanya melakukan 
pendekatan pembiasaan kepada siswa, ang 
saya lakukan seperti untuk berbuat jujur, 
tidak berbohong, disiplin dan lain-lain 
 

- Selain itu saya juga melakukan pendekatan 
kepada siswa seperti; memulai pelajaran 
dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami 
siswa, memotivasi dengan bahan ajar yang 
menarik dan berguna, serta mendorong 
siswa agar tertarik untuk mengetahui hal-hal 
baru. Kemudian saya juga memperhatikan 
keterampilan baru yang saya perkenalkan 
dan berhubungan dengan pengetahuan siswa 
sebelumnya. Selanjutnya saya melibatkan 
siswa dalam pemecahan masalah dan 
mendorong siswa untuk aktif 

 
 
7 

 
Menurut bapak, apa manfaat 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada siswa? 
 

- Manfaat dari digunakannya model 
pembelajaran  kooperatif tipe jigsaw adalah 
peserta didik mampu mengembangkan 
pemahaman dan pengetahuan, serta ide-ide 
yang baru dan membuat mereka semakin 
percaya diri dengan kemampuan mereka 
sendiri 



 
8 

 
Apakah siswa mengerti dan 
faham dengan materi 
pelajaran pada model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 
 

- Peserta didik paham dan mengerti dengan 
materi yang dibahas, dikarenakan peserta 
didik di arahkan dan dijelaskan terlebih 
dahulu sebelum memulai model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  

 
9 

 
Apa yang dilakukan siswa 
ketika tidak mengerti atau 
faham dengan materi 
pelajaran pada model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 
 
 
 

- Yang dilakukan siswa jika tidak mengerti 
dengan materi maka kebanyakan dari 
peserta didik adalah bertanya dengan teman 
di kelompoknya, biasanya siswa tersebut 
bertanya kepada teman yang berasal dari 
kelompok ahli dan juga menyuruh temannya 
tersebut untuk bertanya kepada guru jika 
temannya juga belum bisa memberikan 
solusi 

 
10 

 
Mengapa siswa mengerti dan 
faham dengan materi 
pelajaran pada model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 
 

- Karena dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw para siswa banyak 
mencari sumber referensi ke perpustakaan 
dan media lainnya, sehingga antusias siswa 
dalam proses pembelajaran ini sangat 
menyenangkan 

 
11 

 
Bagaimana perasaan siswa 
ketika pelajaran sedang 
berlangsung pada model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 

- Sebagian besar sangat senang dan sangat 
antusias dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 
dikarenakan  dengan model pembelajaran 
ini para peserta didik semakin percaya diri 

12 Mengapa perasaan siswa  
senang ketika pelajaran 
sedang berlangsung pada 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw? 
 

- Karena peserta didik dapat bertukar fikiran, 
ide dan dapat saling memberikan informasi 

 

13 
 
Bagaimana interaksi sosial 
antar siswa pada model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 

 
- Sangat bagus sekali dengan digunakannya 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 
dikarenakan ada beberapa siswa yang 
awalnya pendiam dan pemalu maka kini 



 mereka lebih berani dan aktif dalam 
berinteraksi 

 
14 

 
Apakah dengan 
menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw memberikan 
kemandirian pada diri siswa? 
 

- Tentu, karena dengan model pembelajaran 
ini peserta didik akan lebih memiliki 
tanggung jawab dengan adanya tugas yang 
diberikan dan juga bertanggung jawab 
dengan apa yang disampaikan kepada siswa 
yang lain 

 
15 Menurut bapak apa saja yang 

dapat mendukung perasaan 
siswa menjadi senang dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 
 

- Menurut saya yang dapat mendukung 
perasaan siswa menjadi senang dengan 
digunakannya pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw di kelas adalah berupa pemberian 
reward (penghargaan), pujian dan yang 
paling penting adalah memberikan motivasi 
kepada siswa 
 
 

 
16 Menurut bapak apa saja yang 

dapat menghambat  perasaan 
siswa menjadi senang dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 
 

- kurangnya motivasi yang diberikan oleh 
guru, karena di dalam kegiatan kelompok 
anak-anak sangat membutuhkan yang 
namanya motivasi, penghargaan dan pujian. 
Karena hal demikian dapat meningkatkan 
semangat dan percaya diri mereka 
 

- Menurut saya yang mempengaruhi 
kemandirian emosi siswa dengan 
digunakannya model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw di kelas adalah tidak 
setiap siswa dapat merasa senang dengan 
dengan temannya di dalam satu kelompok, 
seperti siswa yang tidak terlalu banyak 
memberikan kontribusi pada kelompoknya, 
biasanya mereka diabaikan oleh teman-
teman yang dirasakan mampu. Akan tetapi 
saya mengarahkan serta mendorong mereka 
untuk saling membantu dan secara bertahap 
perubahan emosi pada siswa dapat terlihat 
dengan baik. 

 
17 

 
Menurut anda apa saja yang - Menurut saya yang dapat mendukung siswa 

menjadi mengerti pada materi pembelajaran 



dapat mendukung siswa 
menjadi faham/mengerti 
pada materi pelajaran dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 
 

dengan digunakannya model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw adalah dengan 
memberikan arahan dan gambaran tentang 
permasalahan atau tentang materi yang akan 
disampaikan. Sehingga siswa dapat 
menyampaikan materi kepada teman-
temannya dengan baik, dengan memberikan 
gambaran dan arahan maka siswa mampu 
atau dapat dikatakan bisa memahami pokok 
materi yang dipelajari 

 
- Menurut saya, dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw ini yang menjadi 
pengaruh kemandirian intelektual adalah 
hubungan akrab antara guru dan siswa. 
Karena dengan adanya hubungan yang 
akrab, secara kejiwaan siswa akan merasa 
aman sehingga masalah yang dialami pada 
proses pembelajaran dapat dikonsultasikan 
kepada guru. Lain halnya jika siswa merasa 
takut kepada guru, mereka tidak akan berani 
untuk memberitahukan kepada guru apa 
yang menghambat mereka untuk mengerti 
dan bagaimana cara mengatasi masalah  
dengan suatu materi pembelajaran 

 

18 

 
Menurut anda apa saja yang 
dapat menghambat siswa 
menjadi faham/mengerti 
pada materi pelajaran dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 
 

- Menurut saya, berupa kurangnya informasi, 
komunikasi dan keaktifan guru dalam 
memberikan tugas serta kegiatan siswa di 
dalam kelompok 

 
19 

 
Menurut anda apa saja yang 
dapat mendukung interaksi 
sosial siswa dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 

- Menurut saya yang dapat mendukung 
interaksi sosial siswa dengan digunakannya 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  

- adalah materi yang dipelajari siswa itu 
sendiri. Karena dengan materi maka siswa 
dengan sendirinya akan berinteraksi untuk 
melakukan tanya jawab atau berdiskusi 



 untuk membahas permasalahan di dalam 
materi tersebut. Selain itu, menurut saya 
yang menjadi pendukung siswa dalam 
berinteraksi adalah pengelompokan siswa, 
jika siswa dikelompokkan tidak bersifat 
heterogen maka siswa akan kesulitan dalam 
berdiskusi karena tidak adanya siswa yang 
mencoba untuk memecahkan masalah 
 

- Menurut saya, yang menjadi pengaruh 
kemandirian sosial siswa dengan 
digunakannya model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw adalah empati siswa 
terhadap sesama mereka, karena di dalam 
jigsaw siswa dikelompokkan berdasarkan 
karakteristik yang berbeda-beda baik berupa 
kecerdasan dan lain sebagainya. Hal 
tersebut membuat siswa mempunyai rasa 
empati untuk membantu siswa lain ketika 
ada masalah ataupun ada materi yang tidak 
dipahami. 

 
 
20 

 
Menurut anda apa saja yang 
dapat menghambat interaksi 
sosial siswa dengan 
digunakannya model 
pembelajaran kooperatif 
(kelompok) tipe jigsaw di 
kelas? 
 

- Menurut saya adalah tidak adanya materi, 
karena dengan tidak adanya materi yang 
dipersiapkan dengan baik, maka secara 
otomatis siswa akan bingung dalam 
berinteraksi di dalam kelompoknya. 
 

- menurut saya adalah kelompok biasanya 
hanya terfokus kepada satu bagian materi 
saja, seperti pembagian materi yang berbeda 
antara kelompok satu dengan lainnya, hal 
ini menyebabkan kelompok lain tidak 
perduli pada materi kelompok lainnya, 
padahal antara satu materi dengan materi 
lainnya saling berhubungan. Untuk 
mengatasi sebelum hal tersebut terjadi, yang 
saya lakukan adalah dengan memberikan 
penjelasan dan arahan materi yang baik dan 
lengkap kepada kelompok ahli, agar 
kelompok ahli dapat memberikan 
penjelasan materi secara keseluruhan 
kepada kelompok asal 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Musyaffa Ahmad Indrakari 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang menjelaskan tentang 
agama Islam, seperti hadits, siroh, fiqh 
dan lain-lain 
 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Menurut saya ustadz Altop galak, akan 
tetapi menyenangkan sifatnya dalam 
menyampaikan materi 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

 
Dengan pembelajaran kelompok bisa 
lebih banyak mengetahui dan juga 
menyenangkan karena kita bisa belajar 
bersama 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

 
Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

 
Karena lebih banyak tahu dengan 
materi yang dijelaskan teman dan juga 
kebersamaan bersama teman-teman 
 

6 Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Dikarenakan teman-teman mau diajak 
bekerja sama 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 
 

 
Ya  

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

 
Karena lebih banyak tahu daripada 
sebelumnya dan dari belum tahu 
menjadi tahu 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena di jelaskan dengan lengkap dan 
rinci 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

 
Akan bertanya terus kepada ustadz atau 
teman yang lebih tahu 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Teman saya bersikap dengan memberi 
penjelasan yang lengkap dan rinci 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Agar dia juga bisa, karena menjelaskan 
kembali itu tidak mengurangi ilmu 
yang didapat 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Menjelaskannya dengan membacakan 
materi yang diperlukan kepada kami di 
dalam kelompok 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

Nama  : M. Iqbal Romzy 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang mengajarkan tentang 
agama Islam, seperti sejarah agama 
Islam, fiqh, tauhid dan lain-lain 
 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara menyampaikannya menyenangkan 
seperti berdiskusi, ceramah dan 
mencatat, terkadang juga menakutkan 
seperti marah 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Menurut saya pelajaran yang bersifat 
kelompok itu lebih mudah dipahami 
atau enak, misalnya jika diberi 
pertanyaan jika tidak bisa maka kita 
bisa bertanya kepada teman 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? Senang  

 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

 
Karena bisa lebih dimengerti atau 
dipahami, karena belajar kelompok itu 
melatih bertanya 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Senang  
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Karena teman-teman bisa diajak untuk 
berkomentar 
 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 
 

 
Mengerti  

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

 
 
Karena kita diajarkan teman supaya 
bisa memahami 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena dengan berkelompok bisa 
berdiskusi tentang yang tidak 
dimengerti 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

 
Bertanya kepada teman atau ustadz 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Membantu saya dengan menanyakan 
dibagian mana yang tidak dimengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Supaya dia bisa mengerti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Dengan menjelaskan secara perlahan 
materinya 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Muhammad Rajab 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas agama 
Islam, seperti shalat, mandi wajib, 
sejarah Islam dan lain-lain 
 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Gurunya menyampaikan materi bagi 
saya menyenangkan, walau terkadang 
suka marah jika kami tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan 
 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

 
Dengan belajar berkelompok satu sama 
lain dapat memberikan pendapat 
masing-masing 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berdiskusi kepada teman-
teman 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Senang  
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Karena mereka mau membantu dan 
berdiskusi 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 
 

Mengerti  
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena sebelumnya sudah ada yang 
saya ketahui 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Meminta kembali penjelasan dengan 
santai dan rinci 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Teman saya membantu dengan mencari 
dibuku yang ustadz punya atau kepada 
teman yang mengerti 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Biasanya teman saya menjelaskan 
kembali hingga dia mengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Supaya sama-sama bisa ketika ditanya 
soal seperti yang ditanyakan tersebut 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya menjelaskannya dengan 
santai dan tidak terburu-buru 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Miftahul Lazim 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam, seperti 
tentang sejarah Islam dan kewajiban di 
dalam Islam 
 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Menurut saya ustadz Altop 
menyenangkan dalam menyampaikan 
materi, terkadang juga cepat dalam 
menyampaikannya  

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Dengan kelompok bisa bekerja sama 
terhadap teman-teman 
 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berbagi ilmu dengan teman 
dan menambah wawasan dan saling 
menghormati 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
 Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
Karena teman-teman bisa diajak untuk 
bekerja sama 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena penjelasannya menarik dan 
sesuai dengan apa yang diharapkan 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Menanyakan kembali dan mencari 
informasi di buku serta bertanya kepada 
teman yang tahu 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Biasanya melihatkan atau menjelaskan 
dengan benar materi yang tidak saya 
tahu 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan mengajak berdiskusi dan 
menjelaskan lagi supaya teman saya 
mengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena kita tidak bisa hidup sendiri, 
kalau orang lain tidak bisa maka harus 
dibantu 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Biasanya dengan membacakan 
materinya dengan perlahan dan sesuai 
seperti apa yang diharapkan 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Ahsan Nugraha 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Terkadang disuruh mencatat, diajak 
diskusi dan juga diceramahi 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Menurut saya, pembelajaran kelompok 
lebih mudah untuk memahami pelajaran 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berdiskusi 
 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Saya senang dengan teman-teman di 
dalam kelompok saya 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman bisa diajak untuk 
bekerja sama dan berdiskusi 
 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena dijelaskan dengan berulang-
ulang 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya biasanya bertanya 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Biasanya membantu saya dengan 
menjelaskan kembali dan melihatkan 
yang penting di dalam buku 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya menolongnya dengan memberikan 
penjelasan 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Supaya teman lebih mengerti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Dengan mempresentasikan materinya 
dengan perlahan dan dengan rinci 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Anggara Aziz Auliansyah 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara ustadz menyampaikan 
pelajarannya bagi saya menyenangkan, 
ustadznya juga humoris 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Menurut saya pembelajaran kelompok 
lebih menyenangkan dibandingkan 
pembelajaran seperti biasa 

 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? Karena bisa bermusyawarah  

 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 
 
Senang  
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman bisa membantu 
dalam berdiskusi dan membuat belajar 
lebih semangat 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

 
Mengerti  
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena menjelaskannya dengan detail 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya akan bertanya kembali kepada 
teman yang mempresentasikan materi 
pembahasan dan membaca buku 
kembali 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Biasanya dengan menjelaskan ulang 
materi pembelajaran 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan membantunya dengan 
menanyakan bagian mana yang belum 
bisa 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Agar teman yang tidak mengerti 
menjadi mengerti dan bisa memahami 
lagi untuk materi yang akan dating 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Dengan membacakan materinya secara 
perlahan 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Zam-Zam Mubarok 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam, seperti 
tauhid dan lain-lain 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara ustadz menyampaikannya 
menyenangkan menurut saya 
menyenangkan 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Enak, karena diulang-ulang sampai 
jelas dan mengerti 
 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berdiskusi kepada teman-
teman 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman aktif 
 
 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 
 

Karena sebelumnya dijelaskan dahulu 
materinya, kemudian juga dijelaskan 
kembali oleh teman-teman di dalam 
kelompok 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kepada ustadznya dan kepada 
teman di dalam kelompok 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Dengan menjelaskan kembali 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan menjelaskan dan 
membantunya lagi dengan cara 
mengulangi materi yang telah 
dijelaskan 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Agar teman yang belum mengerti bisa 
mengerti dan lebih faham 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Santai dan detail 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Muhammad Frans Dewa Lanang 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 
 

Mata pelajaran yang membahas agama 
Islam, seperti tauhid, ibadah dan lain-
lain  

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Terkadang ustadznya cepat dalam 
menjelaskan materi bagi saya, akan 
tetapi ustadznya menyenangkan 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Menurut saya tidak menjadi ngantuk 
dan juga bisa mengeluarkan pendapat 
walau berbeda 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena wawasan menjadi luas dan 
yang belum tahu menjadi tahu 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena belajarnya tidak sendiri dan 
bisa saling menjelaskan di dalam 
kelompok 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya mengerti dari pertanyaan-
pertanyaan yang dijelaskan teman lebih 
mendalam dan membuat saya menjadi 
lebih jelas 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kembali kepada kelompok 
yang memaparkan materinya dan 
mencari lagi dibuku 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Teman-teman merayu saya untuk tidak 
malas dalam membaca buku agar lebih 
dalam wawasan yang didapat sehingga 
bisa membantu yang lain 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan menegur teman saya dan 
saya juga akan menjelaskan kepada 
teman yang belum mengerti agar lebih 
faham  

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena saya merasa kasihan dia tidak 
tahu materi yang telah diberikan maka 
dari itu harus dibantu 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya memaparkannya dengan 
santai dan rinci 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Chairul Amri Siregar 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas agama Islam, 
seperti tauhid, fiqh dan hadits 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara ustadz menyampaikannya bagi 
saya menyenangkan 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Pembelajaran kelompok menurut saya 
seru, karena bisa berdiskusi dengan 
teman-teman 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena belajarnya bersama-sama 
 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman di dalam kelompok saya 
suka membantu mencarikan jawaban 
dari pertanyaan 
 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti 
 
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena penjelasan yang disampaikan 
secara perlahan dan sesuai dengan yang 
saya inginkan 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya akan bertanya kepada teman yang 
lebih mengerti 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Cara teman membantu saya adalah 
dengan menjelaskan kembali 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan mengajarinya dengan 
mengatakan bagian mana yang belum 
dimengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena kasihan, jika nanti ulangan dia 
tidak tahu 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Dengan perlahan dan rinci 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Elsa Syarif Hidayatullah 
Kelas  : VIII A1  
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Ustadznya bagi saya menyenangkan 
cara menyampaikan materinya 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Menurut saya pembelajaran kelompok 
sangat baik, karena bisa bertukar 
pendapat dengan teman-teman 
kelompok lain 

 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena berkelompok lebih seru dan 
wawasan kita menjadi luas 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman di dalam kelompok saya 
suka membantu dan berdiskusi 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya mengerti jika yang menjelaskan 
dengan cara yang detail dan menarik, 
serta enak untuk didengar 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kembali kepada teman yang 
menjelaskan materinya  

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Biasanya dengan menjelaskan ulang 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan membantunya 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena kasihan jika melihat teman ada 
yang tidak mengerti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Dengan perlahan dan santai 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : M. Akbar Febrianto 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas apa yang ada 
di dalam agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara menyampaikan materi 
pelajarannya menyenangankan menurut 
saya 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Dengan pembelajaran kelompok 
menurut saya adalah menjadi aktif dan 
kreatif 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena dapat bermusyawarah dengan 
teman-teman 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang ada dan tidak senang juga ada 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang karena bisa berdiskusi bersama, 
tidak senang karena ada teman yang 
suka mengganggu ketika belajar 

 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 

9 

Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena penjelasannya menarik dan seru 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kepada ustadz dan teman-
teman, selain itu membaca buku materi 
kembali 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Langsung bertanya kepada saya dengan 
mengatakan yang mana yang sulit 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan membantunya dan 
memberikan informasi dengan jelas 
kepada teman yang belum mengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena saya merasa kasihan terhadap 
teman-teman yang belum mengerti, 
percuma bayar mahal-mahal disini jika 
hanya untuk mendapatkan kebodohan 
 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya memaparkannya sangat 
bagus, karena dia memaparkannya 
dengan jelas 

 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : M. Zaharan Nabiel 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015  
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara menyampaikan materinya santai, 
tegas dan detail 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Pembelajaran yang menyenangkan, 
karena bisa bekerja sama dan juga bisa 
saling mengajarkan 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Sangat senang 
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa bermusyawarah dan 
berbagi pendapat 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang dan ada juga tidak 
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang karena bisa berdiskusi bersama 
dan tidak senang karena ada teman 
yang ingin berpendapat sendiri 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 
 

9 

Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena penjelasannya mudah dipahami 
menurut saya dan juga cukup menarik 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kembali kepada pemapar 
materi  

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Dibacakan kembali materi yang 
pentingnya 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan membantunya dengan 
menjelaskan kembali 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena kasihan dan takutnya dia tidak 
bisa saat ulangan nanti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Menjelaskan materinya dengan 
perlahan dan santai 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Muhammad Farid Hafizh 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara ustadz menyampaikan materinya 
cukup menyenangkan  

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Pembelajaran kelompok lebih enak, 
karena menjadi aktif dan lebih 
mengerti 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? Karena wawasan menjadi bertambah 

 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

 

Karena bisa berbagi pendapat 
 
 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena penjelasannya lebih dimengerti 
dan lebih jelas 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Mencari dibuku dan bertanya kepada 
teman-teman yang tahu 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Dengan menjelaskan kembali kepada 
saya 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Memberi penjelasan kembali kepada 
teman yang tidak mengerti  

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena agar teman yang tidak mengerti 
menjadi mengerti dan juga karena 
merasa kasihan bagi teman yang tidak 
paham 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Sangat jelas menurut saya, karena 
teman menjelaskannya membuat 
paham dan wawasan saya menjadi luas 

 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Andra Joevanka Rahmatullah 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran tentang agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Menurut saya materinya mudah 
dipahami ketika beliau sampaikan dan 
juga terkadang beliau sisipkan candaan 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Menurut saya pembelajaran kelompok 
bisa menyatukan tali silaturahim dan 
bisa mengaktifkan diri di dalam 
kelompok 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berdiskusi bersama teman-
teman 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman saya suka berbagi 
pendapat dan juga suka membantu satu 
sama lainny 



8 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 
 

9 

Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena saya juga ikut bergabung 
dalam pembuatan materi dan 
pembahasan yang telah dijelaskan 
teman saya 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya langsung bertanya kepada teman 
yang menjelaskan tadi dan saya 
meminta untuk mengulang 
penjelasannya 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Teman-teman langsung menyampaikan 
pendapatnya kepada saya untuk 
membantu 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya langsung membantunya dalam 
menjelaskan pembahasan yang telah 
disampaikan 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena membantu hal yang positif dan 
hal itu juga termasuk amal 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya menyampaikan materinya 
dengan detail menurut saya 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Ahmad Thoriq 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 

Yang saya ketahui mata pelajaran PAI 
adalah pelajaran yang membahas 
agama Islam 
 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Ustadz dalam menyampaikan materi 
menurut saya menyenangkan 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Pembelajaran kelompok menurut saya 
menyenangkan karena banyak 
berdiskusi bersama teman-teman 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena pembelajaran kelompok bisa 
bekerja sama dan bisa bermusyawarah 
bersama 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman suka membantu 
mencari jawaban ketika ada 



permasalahan 
 

8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 

Mengerti  
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena materinya dijelaskan dengan 
santai dan tidak terburu-buru 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Saya akan bertanya kepada teman yang 
saya anggap bisa membantu kesulitan 
saya di dalam materi 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Reaksi teman saya adalah dengan 
menjelaskan ulang isi materinya dan 
menambahkan masukan-masukan 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Saya akan membantu teman yang 
mengalami kesulitan dengan bertanya 
bagian mana yang belum dimengerti 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena saya merasa kasihan kepada 
teman-teman yang belum mengerti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya memaparkan materinya 
secara perlahan  dan dengan jelas 
menurut saya  

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Ali ahmad 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas tentang 
agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Ustadz dalam menyampaikan materinya 
menurut saya menyenangkan dan mudah 
dimengerti 

3 
Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau 
kelompok? 

Pembelajaran kelompok menurut saya 
menyenangkan 
 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa bertukar fikiran bersama 
teman-teman 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berbaur bersama dan juga 
bisa saling membantu ketika ada 
kesulitan 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 
 

Mengerti  
 
 

9 

Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena sebelumnya telah diarahkan oleh 
ustadz dan juga teman 
mempresentasikannya dengan jelas 
menurut saya 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kembali kepada teman yang 
memaparkan materinya 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Reaksi teman saya dalam membantu 
adalah dengan menjelaskan ulang secara 
perlahan sampai mengerti 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi 
pembahasan? 
 

Saya akan menanyakan kepada teman 
saya yang tidak mengerti dengan 
mengatakan dimana yang tidak 
mengertinya 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena saya hanya ingin membantu saja 
dan juga supaya pengetahuan saya yang 
saya dapatkan tidak cepat hilang atau 
lupa 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya menjelaskan materinya 
menurut saya lumayan menarik dan 
santai 

 

 



Catatan Wawancara Siswa 

 

Nama  : Panji Remanata 
Kelas  : VIII A1 
Tanggal : 11 November 2015 
Waktu  : 16.00 WIB 
Tempat : SMP-IT Raudhatul Ulum Sakatiga 
 

No Pertanyaan Wawancara Jawaban Wawancara 

1 

 
Apa yang saudara ketahui tentang mata 
pelajaran PAI ? 
 

Pelajaran yang membahas tentang 
agama Islam 

2 

 
Menurut saudara, bagaimana cara 
menyampaikan/mengajar materi 
pelajaran guru saudara di dalam kelas 
ketika pelajaran berlangsung? 
 

Cara ustadz menyampaikan materinya 
menurut saya cukup baik dan juga 
menyenangkan, walau kadang suka 
marah jika kami ribut 

3 Apa pendapat saudara dengan 
pembelajaran kooperatif atau kelompok? 

Pembelajaran yang bisa membuat kami 
menjadi aktif dalam berdiskusi 
 

4 Bagaimana perasaan saudara ketika di 
dalam pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 

5 Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan pembelajaran kelompok? 

Karena bisa berdiskusi dan 
bermusyawarah bersama 
 

6 
Apakah anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Senang  
 
 
 

7 
Mengapa anda senang/tidak senang 
dengan teman-teman anda pada 
pembelajaran kelompok? 

Karena teman-teman aktif dalam 
berdiskusi dan suka saling membantu 

 
 



8 

 
Apakah saudara mengerti dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok saudara 
 

Mengerti  
 
 

9 

 
Mengapa saudara mengerti dengan 
materi pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Karena dijelaskan dengan baik dan 
juga mendalam 
 
 

10 

 
Apa yang saudara lakukan jika tidak 
mengerti atau faham dengan materi 
pembahasan pada pembelajaran 
kelompok? 
 

Bertanya kepada teman yang mengerti 
dan tahu 

11 

 
Bagaimana reaksi/sikap teman anda 
membantu anda ketika menghadapi 
masalah pada materi pembahasan di 
dalam kelompok? 
 

Teman saya biasanya membantu saya 
dengan bertanya kepada saya mana 
yang belum bisa dimengerti 
 
 

12 

 
Bagaimana reaksi/sikap anda ketika 
melihat teman di dalam kelompok anda 
tidak mengerti dari materi pembahasan? 
 

Reaksi saya jika melihat teman yang 
tidak mengeri adalah dengan 
menjelaskan ulang kembali dan saya 
berikan juga masukan-masukan 
 

13 

 
Mengapa anda bereaksi/bersikap 
membantu teman anda ketika melihat 
teman di dalam kelompok anda tidak 
mengerti dari materi pembahasan? 
 

Karena kasihan kepada teman yang 
tidak mengerti 

14 

 
Bagaimana teman anda 
memaparkan/menjelaskan materi 
pembahasan kepada teman-teman anda 
satu kelompok? 
 

Teman saya memaparkan materinya 
dengan santai dan baik menurut saya 
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