
PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Teori Wawancara Sumber Observasi Dokumentasi 

1. Gambaran 

umum 

Sekolah 

Sombon Sat 

Islam 

PataniThailan

d dan peran 

guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca al-

Qur’an 

-Peran guru 

Pendidikan Agama 

Islam adalah 

seorangpengajar tak 

cukup hanya 

mengenalkan 

kepandaian, dia 

adalah orang yang 

berbudi dan beriman 

sekagus amal dan 

perbuatannya sendiri 

dapat memberikan 

pengaruh pada jiwa 

anak didiknya. 

- Bagaimana kah 

sejarah berdirinya 

Sekolah Sombon 

Sat Islam Patani 

Thailand? 

- peran apa sajakah 

yang di lakukan 

guru Pendidikan  

Agama Islam si 

Sekolah Sombon 

Sat Islam?  

- Bagaimanakah 

visi dan misi di 

Sekolah Sombon 

Sat Islam Patani 

Thailand? 

 

 

 

-Guru mata 

pelajaran al-Qur’an 

- mengamati proses 

guru mata pelajaran 

al-Qur’an di Sekolah 

Sombon Sat Islam 

Patani Thailand 

- hasil wawancara 

- poto saat proses 

pembelajaran 



 

 

2. Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

peran guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca al-

Qur’an di 

Sekolah 

Sombon Sat 

Islam Patani 

Thailand  

Faktor pendukung 

dan penghambat  

- Faktor apa 

sajakah yang 

mendukung dan 

menghambat 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca al-

Qur’an di Sekolah 

Sombon Sat Islam 

Patani Thailand? 

- Kepala 

Sekolah 

Sombon Sat 

Islam Patani 

Thailand 

- Mengamati 

antara guru 

dan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

- Poto pada 

saat 

pembelajaran 



 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. Wawancara Penulis dengan Narasumber Guru Pelajaran Al-Qur’an 

Pewawancara   : Jehbalseeroh  

Narasumber  : Sureeyanee Malee 

Tanggal   : 23 Agustus 2017 

Pukul    : 09:10-10:30 WIB 

Tempat  : Ruang Guru SombonSat Islam 

 

Penulis : peran apa sajakah yang di lakukan guru Pendidikan  

Agama Islam si Sekolah Sombon Sat Islam? 

Narasumber :Peran guru di sekolah itu sangat penting karena 

memang kodrat seorang guru yang baik, guru sebagai 

evaluatornya siswa, dan guru memberikan informasi 

pengetahuan kemudian perkembangan teknologi mata 

pelajaran sesuai kurikulum kepada siswanya, kemudian 

guru di sekolah juga dituntuk untuk memberikan 

petunjuk berkaintan dengan kemajuan siswa atau 

istilahnya memberi inspirasi, kemudian guru juga 

dikelas itu dituntuk untuk bisa menorganisir, kegiatan 

belajar mengajar dikelas bagaimana efektif dan efisiean 

dikelas baik diri sendiri maupun siswanya dan harus di 

organisir, kemudian guru juga memberikan motivasi 

dan mendorong siswanya, bagaimana cara supaya guru 

bisa lebih berprestasi lagi lebih aktif lagi belajarnya 

sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan 

dalam pembelajaran, tujuan siswa dan tujuan guru, 

kemudian guru didalam manajemen sekolah juga 

memberikan ide-ide, kemudian pendidikan dalam 

pembelajaran juga, guru juga harus bisa menfasilitasi 

kegiatan belajar mengajar siswa. Jadi guru itu bukan 

bukan cuman ceramah didepan tapi menfasilitasi siswa 



apa yang sekiranya yang di butuhkan siswa dalam 

belajar membimbing siswa, memberi motivasi dan 

seterusnya. Guru didalam kelas juga memberikan 

arahan atau bimbingan kepada siswa siswinya kemudian 

guru juga membantu siswa dalam melakukan perbaikan-

perbaikan umumnya. 

Penulis  : Bagaimanakah visi dan misi di Sekolah Sombon Sat 

Islam Patani Thailand? 

Narasumber  : jadi visi dan misi di sini dilaksanakan sehari-hari kita 

itu berharap siswa/siswi memiliki akhlak yang baik dan 

jadi orang yang belajarlah untuk menjadi orang yang 

berlatih dengan setia, dan lembaga pendidikan untuk 

siswa/siswi menjadi lebih baik agar bisa menjadi 

harapan orang tua maupun guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Wawancara Penulis dengan Narasumber Kepala Sekolah 

Pewawancara  : Jehbalseeroh Maeh 

Narasumber  : Matarayee Biru 

Tanggal   : 24 Agustus 2017 

Pukul    : 08:10-12:30 WIB 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SombonSat Islam 

 

Penulis  : Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat 

Bapak dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur’an kelas V di Sekolah Sombon Sat Islam Patani 

Thailand? 

Narasumber  : Faktor yang mendukung itu, guru Pendidikan Agama 

Islam sama-samanya mendukung siswa/siswinya, di 

segi kegiatan di kelas maupun di lapangan dan yang ada 

pengajian al-Qur’an dan guru jugaharus ikut bersama 

siswa/siswinya, supaya siswa/siswi itu sabar atau ada 

atau ada kesadaran dalam pembelajaran, dengan guru 

yang mau kasih materi, dan itu harus mengasihkan 

tugas di murid harus berbeda, dan guru harus berada di 

kegiatan di dalam kelas, biar muridnya langsung kerja 

tugas yang guru di kasihnya. 

 : Faktor menhambat itu, melihat dari minimnya masa 

guru mengajar. Jadi pergaulan besar sekarang kerana itu 

tingginya yang berbagai daerah dengan sekitar 

lingkunga sekolah, dan pergaulan siswa di kelas, jadi 

ada siswa yang guru nya belum tahu latar belakangnya 

dia orangnya gimana, sekang anak-anaknya mudah, 

terkontaminasi perilaku-perilaku   yang mengembang di 

daerah sekarang, hal inilah mencul hambatan bagi 

peserta didik. 

 



รูปภาพจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อสิลาม 

 

SEKOLAH SOMBON SAT ISLAM PATANI THAILAND 

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อสิลาม 

 

 

SISWA SEKOLAH SOMBON SAT ISLAM PATANI THAILAND 



 

 

 

KEDUNG SEKOLAH SOMBON SAT ISLAM 

 

 

 

SISWA KELAS V 

 

 



  

 

UPACARA PRAMUKA SEKOLAH SOMBON SAI ISLAM 

 

 

SPORTS GAME (SUKAN WARNA) 

 

 

 



 

SISWA SEKOLAH SOMBON SAT ISLAM PATANI THAILAND 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  


