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PANDUAN WAWANCARA 

 

Informan: Guru BK 

(Gambaran Kecerdasan Emosional Siswa kelas IX) 

1. Bagaimana keadaan psikologi siswa-siswi menjelang UN? 

2. Bagaimana gambaran perilaku siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta yang berkaitan dengan kecerdasan emosional? (kaitannya 

dengan 5 wilayah utama kecerdasan emosional: Mengenali emosi diri, 

pengelolaan emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan) 

a. Perilaku sebagai individu 

b. Perilaku terhadap teman, guru dan warga sekolah lain serta lingkungan 

sekolahnya? 

3. Apa saja permasalahan yang biasa dihadapi oleh siswa? 

4. Bagaimana cara yang biasa mereka lakukan ketika menghadapi 

permasalahan? 

5. Berapa banyak kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosional? 

(Strategi yang digunakan Guru BK) 

1. Bagaimana pandangan guru BK tentang pentingnya kecerdasan 

emosional? 

2. Apa permasalahan siswa kelas IX yang paling banyak ditangani oleh Guru 

BK, terutama dalam situasi akan menghadapi Ujian Nasional? 

3. Apa saja rencana program atau kegiatan BK di sini? 

4. Apa saja strategi yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu siswa 

menghadapi permasalahan dan untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa? (Bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan) 

5. Kapan waktu dan bagaimana proses pelaksanaan strategi bimbingan dan 

konseling tersebut? 

6. Apa saja media yang digunakan untuk mendukung strategi tersebut? 

7. Bagaimana hasil yang didapatkan dari pelaksanaan strategi tersebut? 

8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi BK? 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

Informan: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

(Gambaran Kecerdasan Emosional Siswa kelas IX) 

1. Bagaimana gambaran perilaku siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta yang berkaitan dengan kecerdasan emosional? (kaitannya 

dengan 5 wilayah utama kecerdasan emosional: Mengenali emosi diri, 

pengelolaan emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan) 

c. Perilaku sebagai individu 

a. Perilaku terhadap teman, guru dan warga sekolah lain serta lingkungan 

sekolahnya? 

2. Apa saja kegiatan yang biasa siswa ikuti baik ketika di sekolah maupun di 

luar sekolah? 

3. Ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pentingnya kecerdasa emosional 

bagi siswa? 

5. Apakah ada kasus yang tergolong besar dilakukan oleh siswa-siswi? 

(Strategi yang digunakan dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional) 

1. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak/Ibu untuk menanamkan nilai-nilai 

yang berkaitan dengan kecerdasan emosional kepada siswa kelas XI? 

Terutama dalam rangka menghadapi Ujian Nasional. 

2. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar peran Guru BK di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa kelas IX? 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

Informan: Guru Mata Pelajaran Agama (Al-Islam) 

(Gambaran Kecerdasan Emosi Siswa kelas IX) 

1. Bagaimana gambaran perilaku siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta yang berkaitan dengan kecerdasan emosional? (kaitannya 

dengan 5 wilayah utama kecerdasan emosional: Mengenali emosi diri, 

pengelolaan emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan) 

a. Perilaku sebagai individu 

b. Perilaku terhadap teman, guru dan warga sekolah lain serta lingkungan 

sekolahnya? 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pentingnya kecerdasan 

emosional bagi siswa terutama kelas IX? 

2. Bagaimana sikap siswa ketika Bapak/Ibu sedang menjelaskan materi 

pelajaran? 

(Strategi yang digunakan dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional) 

1. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak/Ibu untuk menanamkan nilai-nilai 

yang berkaitan dengan kecerdasan emosional kepada siswa kelas XI? 

Terutama dalam rangka menghadapi Ujian Nasional. 

2. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar peran Guru BK di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa kelas IX? 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

Informan: Siswa Kelas IX 

1. Sejauh mana persiapanmu dalam menghadapi Ujian Nasional (UN)? 

2. Bagaimana perasaanmu menjelang UN ini? 

3. Apa saja yang telah kamu mengatasi perasaan tersebut? 

4. Apa yang membuatmu bersemangat dalam belajar? 

5. Apa keinginanmu setelah lulus SMP dan cita-citamu nanti? 

6. Kegiatan apa saja yang pernah kamu ikuti di sekolah? 

7. Bagaimana perasaanmu ketika melihat temanmu saling bertengkar? 

Apa yang kamu lakukan? 

8. Bagaimana caramu untuk memperoleh banyak teman baik? 
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