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Pedoman Wawancara

1. Karakteristik Responden
a) Nama :
b) Umur :
c) Jenis Kelamin :
d) Pangkat dan golongan :

2. Strategi dalam pembinan siswa
1) Apakah Sekolah SMA Negeri 3 Ambon menerapkan

program ektrakurikuler sebagai pendidikan perdamaian?
2) apakahada hambatan dalam proses ekstra kurikuler

sebagai pendidikan perdamain?
3) program-program apa saja yang dikembangkan dalam

ekstrakulikuler ?
4) potensi apa saja yang ada pada program ekstra kurikuler

Sekolah ini?
5) Bagaimana potensi yang ada pada Sekolah ini?
6) Bagaimana masalah yang ada pada sekolah ini
7) Masalah-masalah apa saja yang ada sekolah ini?
8) Apakah ada pedoman dalam mengatasi akan

permasalahan yang di hadapi.
9) Bagaimana strategi dalam menciptkan pendidikan

perdamaian
10) Factor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam

mewujudkan pendidikan perdamaian.
11) Apakah ada pengaruh konflik terhadap pendidikan

perdamaian?
12) Bagaimana hubungan siswa dengan lingkungan sekitar

sekolah?
13) Bagaimana dengan pengawasan sekolah dalam proses

pembinaan
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14) Kurikulum apa yang digunakan untuk acuan pendidikan
perdamaian??

15) Apakah ada persiapan sekolah ini untuk merevisi
kurikulum?

16) Apakah ada pedoman dalam kurikulum sebagai
pendidikan perdamaian di sekolah ini ap

17) Bagaimana hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar
sekolah?

18) Apakah siswa paham dengan pendidikan perdaamain?
19) Bagaimana sekolah ini menerapkan pendidikan

perdamaian pada siswa?
20) Apakah ada hambatan dalam menerapakan pendidikan

perdamaian
21) Faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi siswa dalam

pendidikan perdamaian
22) Apakah siswa mendukung progaram pendidikan

perdamaian di sekolaha ini
23) Bagaimana dengan fasilatas di sekolah ini apakah sngat

menunjang dalam proses pendidikan.
24) Apakah semua guru dapat menggunakan leb IT dengan

baiak.
25) Bagaimana dengan biaya dari pemerintah untuk sekolah

ini?
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SUSUNAN KEGIATAN SEMINAR
PENDIDIKAN PERDAIMAIAN
Di SMA Negeri 3 Ambon

Waktu Jenis kegiatan Pelaksana
07:00-07:15 Presensi Panitia
07:15-07.25 Penyambutan siswa Guru
07:25-7:35 Pra Acara (Doa

bersama)
Wakasek

07:35-07:45 1. Pembukaan
2. Sambutan

peneliti
3. Sambutan nara

sumber
(pemateri)

4. Sambutan Guru

Panitia

07:45-08:00 Pemateri
Membagikan
pertanyaan kepada
siswa sebelum
penyampaian
materi.
Tanya jawab

panitia

08:30-O9:30 Penyampaian materi
pendidikan
perdamian

Narasumber

09:30-09:45 Break (snack) Panitia
09:45-10:35 Dinamika kelompok Narasumber
10:35-10:45 kesimpulan Narasumber
10.45-10.60 Penutup

Doa
Wakasek
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Pedoman Observasi
Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan
dalam penelitian ini,yakni melakukan pengamatan
tentang gambaran sekolah Negei 3 Ambon dan kegiatan
Seminar sebagai pengumpulan data meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar sekolah
a) Alamat atau lokasi sekolah serta lingkungan

sekitar sekolah
b) Kondisi sekolah
c) Profil Sekolah SD Negeri 4 Wates
d) Visi dan Misi sekolah
e) Kurikulum Sekolah Tahun Ajaran 2013

2. Mengamati kondisi fasilitas yang dimiliki sekolah
a) Sarana dan prasarana sekolah
b) Gedung sekolah

3. Mengamati kegiatan seminar
a) Persiapan yang dilakukan sebelum memulai

kegiatan seminar
b) Ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri

kegiatanseminar
c) Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan

seminar
d) Bagaimana reaksi siwa dalam melihat slide pada

power point

4. Mengamati interaksi seluruh siswa dan nara sumber
dalam kegiatan seminar
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a) Bagaimana reaksi siswa dalam mengikuti
kegiatan seminar.

b) Bagaimna reaksi siwa dalam menjawab
pertnyaan dari nara sumber.

c) Bagaimana reaksi siswa dalam permainan
dinamika kelopok

d) Bagaimana tanggapan siswa terhadap pertanyaan
yang diberikan nara sumber dalam dinamika
kelompok.
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SMA Negeri 3 Ambon Pembukaan kegiatan Seminar

kebersamaan dalam bermain nara sumber menjaelaskan permainan

Tata tertib sekolah 10 Budaya malu diskusi tentang hal-hal baik dari masing-
masing agama
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Tanggapan siswa terhadap pertanyaan dari nara sumber

Memaknai tali sebagi jaringan dalam membangun kebersaman menciptakan
pendiikan perdamain di sekolah dan di lingkungan masyarakat
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