
LAMPIRAN 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Apakah guru menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam? 

2. Dalam pembelajaran pendidikan agama islam metode apa yang sering 

digunakan pada anak tunagrahita?  

3. Bagaimana caranya pengaplikasian metode uswah dalam pembelajaran sehari-

hari yang guru lakukan? 

4. Bagaimana cara untuk menentukan apakah anak tunagrahita paham atau belum 

pada materi pelajaran dengan menggunakan metode uswah yang diguanakan? 

5. Seperti apa respon anak dalam menggunakan metode uswah dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam?  

6. Bagaimana hasil tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode uswah, terutama pada aspek perkembangan akhlak pada 

anak? 

7. Apakah hasil yang di capai dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

uswah, sudah sesuai harapan yang di inginkan? Adakah perubahan-perubahan 

akhlak yang signifikan pada anak ? 

8. Bagaimana kelebihan dan kekurangan metode uswah yang digunakan untuk 

penyampaian pendidikan agama Islam?  

9. Dalam menggunakan metode uswah apa saja faktor yang mendukung proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolahan?  
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10. Dengan menggunakan metode uswah dalam pembelajaran pendidikan agama 

islam hambatan apa saja yang menjadi tidak tercapainya pada tujuan yang 

diharapkan, apakah sudah ada solusi untuk mengatasinya? 
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HASIL WAWANCARA 

Nama  : Tri Wahyuni Lestari, S.Pd.I 

TTL  : Gresik, 31 Mei 1983 

Pendidikan : S1 PAI Sunankalijaga Yogyakarta 

Jabatan : Guru PAI SLB N 1 Sleman sejak 2010 - hingga sekarang 

Alamat  : Jln. Kamboja no.89 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 

Hasil pemaparan : 

1. Iya. Kami menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam, tergantung pada kompetensi dasar  yang akan di capai serta 

melihat pada situasi dan kondisi dalam kelas ketika proses belajar-

mengajar berlangsung. 

2. Metode yang sering kami gunakan adalah metode ceramah/bercerita, 

praktek, memberikan pujian dan hukuman,dan yang paling penting adalah 

memberikan contoh perbuatan dan perilaku yang baik, yang mudah untuk 

di contoh dan di tiru oleh anak-anak, kemudian tinggal kita terus untuk 

membimbingnya agar tetap memelihara perilaku baik tersebut. 

3. Pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak 

tunagrahita dengan mudah suka untuk meniru apa yang mereka lihat dan 

dengar. . Maka guru selalu berusaha mengingatkan pada contoh-contoh 

sifat maupun perilaku sehari-hari yang baik pada kegiatan belajar 

berlangsung, selalu menegur danmengingatkannya pada kebiasaan yang 
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baik. Sebagai contoh sederhana dalam  proses belajar-mengajarpara guru 

membiasakanuntukmemulainyadengansalam, yang meskipunsalamtersebut 

di ulang-ulang, agar di pastikan setiappara siswa sudahmenjawabsalam 

semuanya. Kemudianmelanjutkannyadenganmembacado’abersama-sama 

yang dilafalkandengankerasbertujuan agar 

parasiswabersemangatdanmudahmengikutinya. Walaupunbegitu, guru 

tetapmengulanginyadanmenuntunmerekasatu-persatu. 

Karenamembiasakanhaltersebut, sampaiparasiswaterkondisi, 

hafaldanbenardalammelafalkannya, tidakmembutuhkanwaktu yang 

singkat, 

tetapiharusrutindansabaruntukmembimbingdanmembiasakannyasetiaphari. 

Jika di luar jam pelajaran, kami selalau mengajak para siswa untuk 

menunaikan ibadah shalat ketika waktunya telah tiba, menuntun mereka 

berwudhu secara benar sembari kami memberi contoh kepada mereaka, 

selalu mengingatkan sehabis makan dan minum untuk membagi kepada 

temannya dan membuang bungkusnya di tempat sampah, selalu 

menasehati untuk hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua termasuk 

kepada guru dan orang tuanya. 

4. Ketika pada kompetensi dasar yang menggunakan contoh yang real yang 

dapat dilihat didengar serta diikuti oleh anak, misalnya berwudhu dan 

shalat, maka metode uswah menjadi sangat penting tidak hanya di dalam 

pembelajaran berlangsung, akan tetapi juga di luar jam pelajaran, metode 

uswah harus tetap di terapkan. Maka untuk melihat hasil dari penerapan 
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metode tersebut, kita dapat melihat dan memantau dari perilaku anak-anak 

ketika masih di lingkungan sekolah. Misal; bagaimana mereka bersikap 

ketika mendengar panggilan shalat, bagaimana meraka berwudhu dan 

shalat, bagaimana berperilaku terhadap teman-temanya dan kepada guru-

gurunya dapat kita ketahui, sejauh mana perkembangan akhlak anak 

tersebut. 

5. Respon dari para siswa menurut kami sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran berlangsung, mereka senang meniru dan mencontoh hal-hal 

baik yang di ajarkan dan di contohkan kepada mereka. Hanya butuh 

kesabaranuntuk selalu membimbingnya dan di arahkan kepada hal-hal 

yang baik tersebut, agar tidak lupa atau hilang dari ingatan mereka dan 

diharapkan agar bisa menjadi kebiasaan untuk mereka lakukan di setiap 

harinya. 

6. Hasil yang ingin kami capai dalam penerapan metode tersebut sebenarnya 

sederhana, agar mereka mampu bina diri sebagai contoh yaitu mereka 

mampu   mengucap salam, menjawab salam, berjabat tangan kepada orang 

yang lebih tua dan para guru ketika bertemu dan pelajaran telah selesai, 

menkondisikan diri ketika datang waktu shalat, berwudhu sebelum 

menjalankan shalat, berdo’a ketika pelajaran akan dimulai dan di tutup, 

Jujur, misal ketika di tanya sudah shalat apa belum. Mampu 

mengontroldiri untuktidakberkatakotor, mengumpat, 

danmenyakititemannya. Mampumenerimaketika di nasehati. Dapat 

bergauldanberbuatbaikkepadatemannya, 
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misalmembagimakananataupunminumankepadatemannya. 

Membuangsampahpadatempatnya serta buang air kecil di WC yang telah 

di sediakanolehsekolah. 

7. Perubahan sikap anak-anak ke arah pada perbaikan dan peningkatan 

kualitas akhlak mereka, dari metode uswah yang telah di terapkan 

menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan, jika kita lihat dari 

perilaku dan aktifitas keagamaan di keseharian meraka di sekolah. Mereka 

setidaknya sudah mampu mengucap salam, menjawab salam, berjabat 

tangan kepada orang  yang lebih tua dan para guru ketika bertemu dan 

pelajaran telah selesai, menkondisikan diri ketika datang waktu shalat, 

berwudhu sebelum menjalankan shalat, berdo’a ketika pelajaran akan 

dimulai dan di tutup.Jujur, misalketika di tanyasudahshalatapabelum. 

Mampu mengontroldiri untuktidakberkatakotor, mengumpat, 

danmenyakititemannya. Mampu menerimaketika di nasehati. Dapat 

bergauldanberbuatbaikkepadatemannya, 

misalmembagimakananataupunminumankepadatemannya. 

Membuangsampahpadatempatnya serta buang air kecil di WC yang telah 

di sediakanolehsekolah. 

8. Menurut kami kelebihan dari metode uswah adalah mudah di 

implementasikan, anak suka meniru karena menggunakan contoh dan 

praktek yang nyata dalam pembelajaran maupun kegiatan di luar jam 

pelajaran, karena kami akan di jadikan panutan oleh anak-anak di dalam 

lingkungan sekolah, mereka lebih mudah untuk menerima motode 
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tersebut, melalui perilaku kami dan cara memperlakukan anak-anak sesuai 

dengan kebutuhan yang ada pada diri anak-anak itu sendiri. Dan yang 

paling terpenting adalah metode ini sangat efektif untuk pembentukan 

akhlak pada peserta didik khususnya bagi anak tunagrahita. Adapun 

kelemahannya menurut kami adalah dalam penerapan metode ini butuh 

kesabaran lebih, butuh waktu yang lama dalam pengaplikasianya serta 

harus menggunakan pendekatan individu pada setiap peserta didik. 

9. Dalam pengaplikasian metode uswah, faktor pendukunya menurut kami 

diantaranya adalah pengaruh teman sebaya yang baik, sehingga 

berpengaruh pada anak tunagrahita untuk dapat melakukan hal yang baik. 

Ketika proses pembelajaran,anak tunagrahita mau mengikutinya dengan 

baik serta beberapa respon orang tua yang baik akan mendukung 

perkembangan akhlak bagi anaknya. 

10. Hambatan yang menjadi tidak tercapainya pada tujuan yang diharapkan 

dengan penerapan metode uswah menurut kami adalah kewajaran 

keterbatasan kami sebagai seorang guru untuk dapat mengawasi siswa 

satu-persatu secara intensif di lingkungan sekolah, pada proses kegiatan 

belajar dengan model rombel pada pembelajaran yang memerlukan 

kemampuan lebih dari para pendidik, misalnya: kesabaran, penguasaan 

kelas, perhatian dan perlakuan khusus kepada setiap para siswa yang 

sedang mengikuti pelajaran. Dan pada hakikatnya anak tunagrahita sangat 

mudah meniru dan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, maka 

keadaan lingkungan juga sangat mempengaruhi serta kesadaran orang tua 
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